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INVESTIGAÇÃO SOBRE UM AMBIENTE COMPUTACIONAL PARA 
RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PADRÃO EM PLACAS DE 
VEÍCULOS COM CONSULTAS A BANCOS DE DADOS E INTEGRAÇÃO DE 
SISTEMAS. 

 

Resumo 

As atividades na área de segurança pública vêm sendo aprimoradas a cada dia com o 
objetivo de prover maior segurança para a população. O constante crescimento do 
volume de tráfego de automóvel provoca a necessidade de sistemas de processamento e 
de reconhecimento automático de padrões em imagens de placas de veículos. Estes são 
foco de estudos e pesquisas no meio acadêmico e empresarial, visto que estas 
ferramentas dão mais eficiência nas atividades de fiscalização de trânsito ou de delitos. 
Vários projetos de monitoramento de veículos vêm sendo desenvolvidos utilizando 
sistemas de processamento e de reconhecimento automático de placas, permitindo de 
forma automática, desde a captura da imagem até o retorno com a detecção de possíveis 
irregularidades. Na atualidade pesquisas sobre estes sistemas tem se limitado apenas às 
atividades de processamento das imagens e de reconhecimento de padrões, sendo 
necessário o estudo de toda a complexidade de um ambiente computacional. Nesse 
contexto, este trabalho tem o objetivo complementar os estudos atuais e apresentar a 
proposta de um ambiente computacional completo para reconhecimento automático de 
padrões em placas de veículos com consultas a bancos de dados e integração de 
sistemas, analisando todos os componentes: hardware, software, processos, rede de 
comunicação, banco de dados e integração de sistemas. Foi realizada uma pesquisa 
sobre as características de projetos de reconhecimento de placas estruturados no Brasil, 
analisando-se vantagens e desvantagens para promover uma maior efetividade do 
ambiente computacional proposto. O sistema de reconhecimento de placas automotivas 
proposto foi executado e observou-se que os requisitos exigidos foram atendidos, sendo 
identificados em média 91% dos veículos monitorados durante o dia e 84% durante a 
noite e constatados veículos com restrição para delitos de roubo ou furto.  

 
Palavras-chave: Identificação automática de placas, Ambiente computacional, 
Processamento de Imagens. 
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INVESTIGATION ON A COMPUTER ENVIRONMENT FOR AUTOMATIC 
RECOGNITIONOF STANDARD PLATES ON VEHICLES CONSULTATION 
WIH DATABASESAND SYSTEMS INTEGRATION. 

 

 

Abstract 

The activities in public safety´s area are improved every day in order to provide greater 
security for the population. The steady growth of automobile traffic causes the need of 
processing systems and automatic pattern recognition of images of automobile plates. 
These are focus of studies and research in academic and company, as these tools 
provide more efficiency in the activities supervision of transit or where crimes. Many 
designs of vehicle monitoring systems have been developed using processing and 
automatic recognition of plates, allowing an automatic way from capturing the image to 
return to the detection of possible irregularities. At present research of these systems has 
been limited to the activities of the image processing and standard recognition, which 
required the study of the complexity of a computing environment. Therefore, this paper 
aims to complement the current studies and present the proposal for a complete 
computing environment for automatic pattern recognition license plates in consultation 
with the databases and systems integration, examining all components: hardware, 
software, processes, communication network, database and systems integration. A 
search was performed on the characteristics of projects structured plate recognition in 
Brazil, analyzing the advantages and disadvantages to promote greater effectiveness of 
the proposed computing environment. The recognition system automotive plates 
proposed was performed and showed that the requirements have been met and identified 
a mean of 91% of vehicles monitored at day and 84% at night and found vehicles with 
restricted to crimes robbery or theft. 
 
Keywords: Automatic Recognition of Plates, Computing Environment, Image 
Processing 
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Capítulo 1 

Introdução 
 

 

Este capítulo visa apresentar o contexto em que se encontra inserida esta 

dissertação, apresentar a problemática e as causas que justificaram e motivaram o seu 

desenvolvimento, destacando ainda o Objetivo Geral e seus Objetivos Específicos e ao 

final apresenta a estrutura do trabalho. 
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1.1 Contexto 
 

Trabalhar com automação de tarefas é uma realidade atual desenvolvida pela 

robótica, na qual novas tecnologias vêm sendo gradativamente desenvolvidas para a 

execução de atividades repetitivas que requerem destreza, raciocínio e atenção.  

As constantes pesquisas na área de tecnologia de automação permitem o 

reconhecimento de formas, padrões e de pessoas. De acordo com Glugosky (2007) os 

algoritmos computacionais podem ser utilizados em várias aplicações, dentre elas a 

análise e o reconhecimento de formas como a identificação de impressões digitais e 

faces humanas. 

Reconhecimento de Padrões (RP) é utilizar técnicas para classificar ou 

descrever padrões ou objetos através de um conjunto de propriedades ou características. 

Um padrão é uma entidade à qual se pode dar um nome, ou seja, um sinal de voz, o 

rosto humano ou uma imagem, dentre outras. O objetivo deste recurso é atribuir um 

padrão como membro de um conjunto conhecido ou desconhecido de classes de 

padrões.  

O decisor humano recorre a sistemas de RP para de forma interativa, restringir 

a sua atenção a um conjunto de casos selecionados pelo sistema ou automatizar 

completamente o processo de tomada de decisão, caracterizando-o como recurso 

independente da intervenção humana. Como exemplo de sistema de RP, temos o OCR 

(Optical Character Recognition), um tipo de reconhecimento de caracteres que visa 

realizar uma série de atividades, objetivando o processamento digital da imagem para 

identificação de caracteres. 

Liberman (1997) apresentou em seu trabalho que a área de processamento de 

imagens teve início em meados da década de 60. Esta tecnologia impulsionou com a 

contribuição do aumento da capacidade de memória e da velocidade dos computadores. 

Esta é uma área interdisciplinar, utilizando conceitos da informática, física e eletrônica, 

entre outras, e está adquirindo uma importância cada vez maior, pois é útil em diversas 

outras áreas do conhecimento. 



Capítulo 1 – Introdução  3 

Segundo Campos (2001), considerando a complexidade das atividades de 

reconhecimento de padrões e suas técnicas, como solução vem sendo utilizada a Rede 

Neural que está sendo uma constante na utilização de projetos desta natureza. 

“Uma rede neural é um sistema de processamento de sinal ou 
informação, composto por um grande número de elementos 
simples de processamento, chamados neurônios artificiais, ou 
simplesmente nós, que são interconectados por elos diretos 
chamados de conexões, que colaboram para realizar um 
processamento paralelo distribuído” (PACHECO, 2007). 

Diante da ampla possibilidade de uso, estudos relatam que o processamento de 

imagem digital pode ser utilizado na área médica como reconhecimento de padrão para 

a identificação de anomalias fisiológicas em imagens radiográficas (SHEN et al, 2002), 

no segmento de defesa aérea, como um importante instrumento na localização de alvos 

em imagens de satélite e aerofotogrametria (MOORE et al, 1983), assim como no 

processamento digital de imagens de placas de veículos para realização do 

reconhecimento de caracteres – OCR (BARROSO, 1999; BAILEY et al, 2002; KOVAL 

et al, 2005; JEONG, 2006). 

Gonzalez et al (2004) apresentou em seu estudo que as atividades para 

realização do processamento de uma imagem digital e o devido reconhecimento dos 

caracteres contidos nela devem passar pela aquisição da imagem, pré-processamento, 

Segmentação, Representação e descrição e reconhecimento e Interpretação. 

Estudos já apresentam características de Sistemas de Análise de Imagens para 

leitura automática de placas de veículos. Porém estes estudos expressam de forma 

abrangente o uso de algoritmos, de redes neurais e estruturas de raciocínio de máquina 

para desenvolvimento de softwares que objetivam o reconhecimento de padrões em 

placas de veículos (KERTÉSZ et al, 1994; BARROSO, 1999; SOUZA, 2000; 

CAMPOS, 2001; RAHMAN et al, 2003; NUKANO et al, 2004; DUAN et al, 2005; 

KOVAL et al, 2005; JEONG et al, 2006; MAARIF et al, 2006; BECERIKLI et al, 2007; 

CHEN et al, 2007; WANG, 2009; MEGALINGAM et al, 2010; ZHENG et al, 2010). 

No entanto não foram totalmente esclarecidos os aspectos sobre a integração dos 

mesmos com consultas a bancos de dados, com outros sistemas e utilização de redes de 

comunicação. 
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1.2 Justificativa e Motivação 
 

O número de emplacamentos no Estado de Pernambuco entre janeiro e 

dezembro de 2010 foi 22,4% maior do que no mesmo período anterior. A taxa de 

crescimento da frota de veículos de Pernambuco foi quase o dobro da média nacional 

em 2010, segundo balanço anual da Federação Nacional de Distribuição de Veículos 

Automotores (Fenabrave).  

O balanço do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) aponta que o 

Brasil fechou 2010 com exatos 64.817.974 veículos registrados. Em dez anos, o 

aumento acumulado é de 119%, ou seja, mais 35 milhões de veículos chegaram às ruas 

no período. Segundo o órgão, essa seria a frota circulante no país e considera carros, 

motos, caminhões e outros tipos de automotores inseridos no cadastro desde 1990. Os 

dados do Denatran não desconsideram, por exemplo, eventuais proprietários que 

registraram o veículo, mas deixaram de circular e não deram baixa no registro. 

Além do acelerado crescimento de vendas no ano, o Estado obteve no último 

mês seu recorde histórico de registros mensais, com novos 22 mil veículos emplacados, 

segundo dados divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE). 

Dezembro de 2010 fechou com um crescimento 29,8% maior do que o último mês de 

2009.  

Para avaliar a movimentação de veículos nas Estadas Brasileiras é utilizada a 

unidade de medida Veículo Médio Dia – VMD que visa especificar a quantidade média 

de veículos que trafegam por determinado ponto de monitoramento. 

O aumento significativo da frota de veículos assim como o crescimento da 

malha viária requer um novo conceito de fiscalização onde o uso da tecnologia se 

mostra aliado importante nas ações desenvolvidas pela Autoridade Competente. Essas 

ações fazem parte de um amplo projeto de remodelação dos conceitos de fiscalização 

veicular e de repressão ao crime, modernizando as ações dos Departamentos de 

Trânsito, no atendimento as exigências ditadas pela Lei 9503, de 1997, (Código de 

Trânsito Brasileiro) e, demais dispositivos legais de regência.  
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A necessidade de se fazer frente ao aumento constante do Volume Médio 

Diário – VMD, fruto da evolução da indústria automobilística, da facilidade para 

aquisição de um veículo, da facilidade para a obtenção da habilitação para dirigir, tem 

mostrado que, a cada dia que passa, para melhor enfrentar as condições do tráfego 

vigente, é de suma importância planejar as ações de policiamento ostensivo e de 

fiscalização baseado em dados que retratem a realidade do perfil da frota e dos 

motoristas que trafegam na região.  

A verificação imediata da condição dos veículos transitando oferece um 

instrumento valiosíssimo no combate a criminalidade com amplos e reconhecidos 

benefícios sociais, podendo analisar informações de Licenciamento, Imposto Sobre a 

Propriedade de Veículo (IPVA), Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores Terrestres (DPVAT), caráter geral, busca e apreensão, entre outros. 

O conhecimento do perfil da frota e dos motoristas que ali transitam pode 

ordenar as ações dos policiais na pista, tornando mais eficiente e eficaz o seu trabalho. 

O conhecimento da idade média da frota circulante, do histórico dos motoristas 

e das condições legais da documentação dos veículos permitirá uma fiscalização mais 

objetiva e eficaz. Para isso, somente a utilização de tecnologia de ponta associada a 

potentes ferramentas de informática poderão disponibilizar esses dados.  

Pelos motivos acima expostos, associado ainda, ao atendimento de princípios 

baseados em: economicidade, ampliação das ações de operações policiais, transparência 

das ações junto à sociedade e aumento da qualidade da prestação dos serviços, a 

utilização de um monitoramento inteligente, sustentado pela tecnologia, possibilita aos 

agentes públicos a realização de um trabalho mais eficiente. 

De acordo com os estudos em JEONG et al (2006), NUKANO et al, 2004 e 

WANG, 2009 o processamento de imagens digitais de placas de veículos e o OCR são 

aplicações que buscam dar mais eficiência e precisão ao processo de identificação de 

números em placas de veículos e, por meio de consultas automáticas a bancos de dados, 

a realização de fiscalização visando o combate a crimes de evasão fiscal, contra o 

patrimônio, onde veículos são subtraídos, e contra a pessoa, quando veículos são 

utilizados para a realização dos mesmos.  
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Considerando que estudos de KERTÉSZ et al (1994), BARROSO (1999), 

SOUZA (2000), CAMPOS (2001), RAHMAN et al (2003), NUKANO et al (2004), 

DUAN et al (2005), KOVAL et al (2005), JEONG et al (2006), MAARIF et al (2006), 

BECERIKLI et al (2007), CHEN et al (2007), WANG (2009), MEGALINGAM et al 

(2010), ZHENG et al (2010) sobre identificação de caracteres em placas de veículos por 

meio de OCR, focam em aspectos relativos a implementação do software para 

reconhecimento, faz-se necessário o estudo sobre uma arquitetura de sistema integrado 

que busque utilizar processos, hardwares e softwares para realização do processamento 

de imagens digitais utilizando OCR. 

Diante de tal problemática, o presente trabalho visa investigar e propor uma 

arquitetura de sistema integrado que possibilite realizar todos os processos referentes a 

identificação de veículo. 

 

1.3 Objetivos 

Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa é propor uma arquitetura de um sistema 

integrado para o processamento de imagem digital e reconhecimento de caracteres em 

placas de veículos de forma automática, com a realização de consultas a banco de dados 

e integrando sistemas por meio da plataforma de distribuição de software. 

Objetivos Específicos 

• Realizar uma pesquisa aplicada sobre processos, componentes e estrutura 
de um sistema integrado para reconhecimento automático de placas de 
veículos. 

• Especificar uma arquitetura para processamento de imagens digitais, 
realização de OCR e consultas a bancos de dados. 

• Analisar técnicas de processamento de imagens digitais.  

• Analisar técnicas de implantação de comunicação e integração de sistemas 
para estes tipos de aplicações. 
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• Analisar técnicas para implementação e integração de Sistemas de sistemas 
distribuídos.  

• Apresentar o detalhamento técnico dos componentes da solução definida. 

 

1.4 Metodologia  

Para atingir os objetivos propostos para este trabalho, foi realizada uma 

pesquisa aplicada sobre Reconhecimento de Padrões e Processamento de imagens, sobre 

técnicas e tipos de redes de comunicação de dados com estrutura de cabeamento 

estruturado ou sem fio e sobre desenvolvimento de integração de sistemas distribuídos, 

visando o reconhecimento de padrões em placas de veículos bem como a realização de 

consultas a bases de dados de segurança pública.  

Foram analisados projetos relacionados já implantados atualmente dentro do 

Brasil e um estudo comparativo entre eles. 

Como aplicação do resultado da investigação deste trabalho, o ambiente 

proposto foi a implantado em Rodovias do estado de Pernambuco e os resultados e 

comprovações de eficiência foram especificados e analisados no capítulo 5. 

Para a execução deste estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas, através 

de livros, artigos científicos e sites especializados, além de visitas de campo e 

discussões com profissionais da área. 

 

1.5 Organização 
 

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica e considerações teóricas sobre 

Sistemas de reconhecimento de padrões, Redes Neurais e Sistema de Processamento de 

Imagens. 

O capítulo 3 faz uma análise de estudos já realizados e projetos já implantados 

atualmente e relacionados com este trabalho. Foi estudado o sistema SIAV 2.0 e os 
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projetos de monitoramento como o Projeto Fronteiras em parceria da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública - SENASP com a Federação Nacional de Seguradoras – 

FENASEG e o Projeto da empresa ZTW (2011). Para cada projeto foram analisados os 

processos de implantação dos pontos de monitoramento e especificações dos 

componentes de hardware e software. 

O Capítulo 4 apresenta a arquitetura do ambiente proposto, fruto da 

investigação deste trabalho, especificando processos para implantação, componentes de 

hardware e software para o reconhecimento automático de placas de veículos com 

consultas a bancos de dados, utilizando rede de comunicação de longa distância e 

sistema distribuído, as atividades para o processamento digital da imagem das placas. 

O Capítulo 5 apresenta a avaliação dos resultados dos monitoramentos 

realizados com a implantação do ambiente proposto. 

O capítulo 6 é destinado para a conclusão e as considerações finais, bem como 

para a indicação de trabalhos futuros. 

 



Capítulo 2 – Considerações Teóricas  9 

 

Capítulo 2 

Considerações Teóricas 
 

 

Neste capítulo são apresentados tópicos referentes a aspectos teóricos 

utilizados na investigação e na arquitetura proposta neste trabalho. Serão abordados 

assuntos referentes a sistemas de reconhecimento de padrões, Redes Neurais e sistema 

de processamento de imagens. 
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2.1 Sistema de Reconhecimento de Padrões 
 

Estudos sobre Reconhecimento de Padrões (RP) são realizados para facilitar os 

processos de classificação e descrição de objetos do mundo real. Um projeto de RP 

envolve atividades de extração de características, seleção e classificação das mesmas. 

Jeong (2006) afirma que não existe nenhuma máquina ou software de inteligência 

artificial que seja capaz de igualar-se a capacidade de reconhecimento do cérebro 

humano. 

Em processamento de imagem digital, um padrão é uma descrição quantitativa 

ou estrutural de um objeto ou alguma outra entidade de interesse em uma determinada 

imagem. Um Padrão é formado por um ou mais descritores. Os descritores são também 

chamados de características. O ato de gerar os descritores que caracterizam um objeto 

ou partes de uma imagem é chamado de Extração de Características. (GONZAGA, 

2007). 

Consolidando o conceito, Reconhecimento de Padrões (RP) é o resultado da 

utilização de técnicas para classificar ou descrever padrões ou objetos por meio de um 

conjunto de propriedades ou características. Um padrão pode ser considerado como uma 

entidade à qual se pode dar um nome, isto é, um sinal de voz ou rosto humano. O 

Objetivo do reconhecimento é atribuir um padrão a um conjunto desconhecido de 

classes de padrões ou identificar um padrão como membro de um conjunto conhecido 

de classes.  

O decisor humano recorre a sistemas de RP para de forma interativa, restringir 

a sua atenção a um conjunto de casos selecionados pelo sistema ou Automatizar quase 

que totalmente o processo de tomada de decisão, necessitando minimamente da 

intervenção humana 

Como exemplo de sistema de RP, temos o OCR (Optical Character 

Recognition) ou reconhecimento de caracteres que realiza uma série de atividades 

responsáveis pelo processamento digital da imagem para identificação de caracteres. 
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Dentre várias formas de utilização de aplicações de reconhecimento de padrões 

em imagens, destaca-se a área médica, na qual o RP é utilizado para a identificação de 

anomalias fisiológicas através da análise de imagens radiográficas (SHEN, 2002), assim 

como na indústria de defesa, onde o reconhecimento de padrão é um importante 

instrumento na localização de alvos em imagens de satélite e aerofotogrametria 

(MOORE, 1983).  

Algoritmos para reconhecimento de padrões podem operar tanto no domínio 

espaço quanto no domínio freqüência. Os algoritmos que operam no domínio espaço 

baseiam-se no processamento das coordenadas de posição (x,y) da imagem alvo. A 

operação destes algoritmos é dificultada pelas variações na posição, no ângulo de 

rotação e no grau de escalonamento da imagem padrão na imagem alvo. Os algoritmos 

que operam no domínio freqüência utilizam o espectro da imagem obtido através da 

Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT). Estes algoritmos 

usufruem do fato de que a informação de posição do padrão está contida no espectro de 

fase e a informação de formato está contida no espectro de módulo da imagem alvo. 

(CASTRO,1995) 

Dentre os algoritmos utilizados para o reconhecimento de padrões encontram-

se o Método dos Descritores de Fourier (PERSOON, 1977), o Método da Extração de 

Features (GORDON e RANGAYYAN, 1984), o Método dos Momentos da Região 

Limítrofe (GUPTA e SRINATH,1987) e as Redes Neurais Artificiais (SÄCKINGER et 

al, 1992) 

Tradicionalmente Redes Neurais Artificiais (RNA) têm sido usadas para o 

reconhecimento de padrões no domínio espaço, segundo estudo de BOAHEN e 

ANDREOU (1992). Ainda segundo CAMPOS (2001) a complexidade do problema de 

reconhecimento e de classificação de imagem, que dificilmente pode ser abordado em 

termos algorítmicos, tem tornado o uso dessas técnicas cada vez mais frequentes, 

especialmente as redes neurais artificiais.  
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2.2 Redes Neurais 
 

As Redes Neurais são modelos matemáticos que se assemelham às estruturas 

neurais biológicas e que podem atingir um desempenho computacional especificado por 

meio de um processo os parâmetros que caracterizam uma rede são os seguintes: 

número de camadas, número de neurônios por camada, tipos de função de ativação dos 

neurônios e peso de cada uma das conexões. (PACHECO, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Representação esquemática de uma conexão entre dois neurônios (HOSOM et al., 1999) 
 

Analisando a figura 1 verifica-se que os neurônios são divididos em três 

seções: o corpo da célula, os dendritos e o axônio, cada um com funções específicas, 

porém complementares. Os dendritos recebem os estímulos nervosos de outros 

neurônios, no corpo celular as informações são processadas e novos impulsos são 

gerados. Estes impulsos são transmitidos a outros neurônios, passando através do 

axônio até os dendritos do neurônio seguinte, onde este encontro é conhecido como 

Sinapse. 

Trazendo esta realidade para o ambiente tecnológico, os primeiros estudos 

sobre Redes Neurais sob o ponto de vista computacional e matemático foi realizado por 

McCulloch e Pitts (1943) que resultou na especificação do modelo conhecido como 

MCP. A sua descrição matemática resultou em um modelo com n terminais de entrada 

x1, x2, ..., xn (que representam os dendritos), e apenas um terminal de saída 

(representando o axônio). Para emular o comportamento das sinapses, os terminais de 
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entrada do neurônio tem pesos (resistores) acoplados w1, w2, ..., wn, cujos valores 

podem ser positivos ou negativos. O efeito de uma sinapse particular i no neurônio pós-

sináptico é dado por: xiwi. Uma descrição do modelo está ilustrado na figura 2. 

 
Figura 2 - Representação esquemática. Fonte: (PACHECO, 2007) 

 

Sob o ponto de vista computacional, Haykin (1994) afirma que redes neurais 

são sistemas paralelos distribuídos, compostos por unidades de processamento simples 

que computam determinadas funções matemáticas. Nelas várias conexões são 

encontradas dispostas nas diversas camadas de sua estrutura. Na maioria dos modelos 

estas conexões representam valores em que são associados certos pesos, os quais 

armazenam o conhecimento representado no modelo e servem para ponderar as entradas 

recebidas por cada neurônio da rede.  

Após análises dos estudos de Nukano et. al. (2004), Maarif e Sardy (2006), 

Pacheco (2007) verifica-se que a arquitetura de uma Rede Neural é que determina a sua 

aplicação. Para especificar a arquitetura de uma Rede Neural alguns aspectos devem ser 

analisados: 1) Número de camadas, 2) Tipos de conexões, 3) Tipo de Treinamento e 4) 

Técnicas de Aprendizagem. 

1 - Número de Camadas 

Redes de uma camada são aquelas onde só existe um nó entre qualquer entrada 

e qualquer saída da rede. Nesta rede, os elementos do vetor de entrada p se conectam 

aos neurônios existentes na rede através de uma matriz de pesos w, e tem-se, por fim, 

um vetor coluna a representando a saída da rede (Figura 3). 
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Figura 3 - Representa uma Rede Neural de uma camada. (PACHECO, 2007) 
 

As redes de Múltiplas Camadas possuem uma matriz de pesos, um vetor b de 

limiares e um vetor de saída, a. Nas RNAs com múltiplas camadas existe mais de um 

neurônio entre alguma entrada e alguma saída da rede. São conhecidas como redes MLP 

(Multi-layer Perceptron) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Rede Neural com múltiplas camadas de Neurônios (PACHECO,2007) 
 

2 - Tipos de Conexões 

Redes feedforward são redes neurais onde a saída de um neurônio na i-ésima 

camada da rede não pode ser usada como entrada de neurônios em camadas de índice 

menor ou igual a i. Redes feedback são redes onde a saída de um neurônio na i-ésima 

camada da rede é usada como entrada de neurônios em camadas de índice menor ou 

igual a i. Estes tipos de rede podem ser observados na figura 5. 
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Figura 5: Tipos de conexões entre os Neurônios (SOUZA, 2000). 

 

3 - Tipos de Treinamento 

O treinamento supervisionado utiliza um agente externo que indica à rede um 

comportamento bom ou ruim de acordo com o padrão de entrada. Em uma rede 

supervisionada, deve-se mostrar à rede como fazer predições, classificações, ou 

decisões, fornecendo a ela um grande número de classificações corretas ou predições 

das quais ela pode aprender. 

Já o Aprendizado Não Supervisionado (auto-organização) não utiliza um 

agente externo indicando a resposta desejada para os padrões de entrada, utilizando, 

entretanto, exemplos de coisas semelhantes para que a rede responda de maneira 

semelhante. 

4 - Técnicas de aprendizagem 

Também são conhecidas como algoritmos de aprendizagem e são métodos para 

desenvolver o aprendizado para as redes neurais. Segundo estudos de Maarif e Sardy 

(2006), Nukano et. al. (2004) e Wang (2009) são destacadas as seguintes técnicas: 1) 

técnica de aprendizado por correção de erro: a diferença entre os valores desejados e 

computados de cada nó da camada de saída ajustam os pesos das conexões; 2) técnica 

de aprendizado por reforço: as ações corretas refletem um reajuste positivo nos pesos e 

da mesma forma há um reajuste negativo nos casos de ações - ambas são consideradas 

técnicas supervisionadas; 3) técnica de aprendizado estocástica: utiliza processos 

aleatórios, probabilidade e relações de energia para ajustar os pesos; 4) regra de Hebb: o 

ajuste dos pesos das conexões é realizado em função da relação de valores dos dois nós 

que ele conecta - estas duas últimas podem ser consideradas como aprendizado 
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supervisionado ou não-supervisionado; 5) técnica de processos competitivos e 

cooperativos: técnica onde os processos competitivo e cooperativo são descritos em 

termos de redes com conexões recorrente auto-excitáveis; e 6) técnica dos sistemas 

conectados aleatoriamente (SCA): Esta técnica é utilizada para suportar a teoria de que 

a mente é uma rede conectada aleatoriamente. 

Redes Neurais podem ser aplicadas em diversos campos da ciência para 

reconhecimento de padrões. São exemplos, o emprego no reconhecimento de faces, 

reconhecimento de voz e reconhecimento de caracteres capturados de imagens de placas 

de veículos. No reconhecimento faces, tem uma excelente aplicação devido a sua 

capacidade de aprendizado (treinamento) que permite tratar essa complexa tarefa. 

Entretanto, uma desvantagem dessa arquitetura é necessitar de muitos ajustes (número 

de níveis, número de nós e razões de aprendizado entre outros) para obter bom 

desempenho (YANG et al., 2002). Uma série de métodos utilizando redes neurais foram 

propostos para o reconhecimento de faces, nos quais buscou-se encontrar os ajustes 

coerentes. 

As redes neurais MLP são empregadas também para o reconhecimento de 

caracteres textuais. O seu emprego já é consolidado na literatura como ferramentas para 

o reconhecimento de caracteres em textos escritos e caracteres localizados em imagens 

digitais, segundo os estudos de Nukano et. al. (2004), Maarif e Sardy (2006) e Wang 

(2009). Estes quatro últimos utilizaram as redes neurais para reconhecimento de 

caracteres em placas de veículos em um Sistema de Identificação de Veículos, onde 

exemplos destas imagens são identificados na figura a seguir. 

 
Figura 6: Imagens de placas de veículos para extração de caracteres (SOUZA, 2000). 
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Estendendo os estudos sobre redes neurais artificiais He e Lapedes (1991) 

afirmam que além do algoritmo de retropropagação de erro apresentado para redes 

MLP, há outras formas de desenvolvimento de projetos de redes supervisionadas. 

Utilizam-se também redes de Função Radio Base ou Radium Basis Functions (RBF) 

neural Network para estes desenvolvimentos. 

As RBF representam uma classe especial de funções cujo valor diminui ou 

aumenta em relação à distância de um ponto central. Essas funções são utilizadas nos 

nodos da camada oculta das redes RBF. Maiores detalhes podem ser vistos em Ferreira 

(2004) e Wang (2009). 

A estrutura da rede RBF é do tipo múltiplas camadas, o método de treinamento 

é do tipo feedforward e o treinamento pode ser supervisionado ou híbrido, no qual se 

combina um método não supervisionado com um supervisionado. Esse tipo de rede 

pode ser usado em problemas de aproximação de funções, predição e classificação. 

(FERNANDES, 1999) 

Comparações entre redes MLP e RBF podem ser encontradas: 

“As redes RBF, como as redes MLP, são redes multicamadas, 
alimentadas adiante. A principal diferença entre os dois tipos 
de rede é que a função de ativação sigmóide, dos nodos da 
camada oculta, é alterada por outra classe de função. A 
construção de uma rede RBF, em sua forma mais básica, 
envolve três camadas com papéis totalmente diferentes. A 
camada de entrada é constituída de nós fontes que conectam a 
rede a seu ambiente e não executam nenhuma função sobre os 
dados de entrada. A segunda camada, a única camada oculta da 
rede, aplica uma transformação não linear do espaço de entrada 
para o espaço oculto; na maioria das aplicações, o espaço 
oculto é de alta dimensionalidade. Esta camada transforma o 
conjunto de padrões não linearmente separáveis em conjunto 
de saídas linearmente separáveis. A camada de saída é linear, 
ela procura classificar os padrões recebidos da camada 
anterior.” (FERREIRA, 2004) 

Após análise do trabalho de Nukano et. al. (2004), Maarif e Sardy (2006), 

Wang (2009), em destaque Ferreira (2004) que realiza comparações entre redes neurais 

para uma aplicação de reconhecimento de padrões, verifica-se que as redes RBF e 

as redes MLP são exemplos de redes multicamadas, não-lineares. As redes RBF podem 

necessitar de mais neurônios do que redes MLP. Elas trabalham melhor quando muitos 

vetores de treinamento estão disponíveis. Ambas são aproximadores universais de 
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função, portanto sempre existe uma rede RBF capaz de imitar uma rede MLP e vice-

versa  (Haykin, 1991). Existindo, porém, algumas diferenças: 

1. Cada nodo da camada intermediária de uma rede RBF define uma hiper-

elipsóide do espaço de padrões de entrada, enquanto que nas redes MLP eles 

particionam o espaço de entrada em hiperplanos; 

2. Uma rede RBF constrói aproximadores locais, isto é, apenas as regiões do 

espaço de entrada que apresentam dados de treinamento terão resposta da rede. As redes 

MLP constroem aproximadores globais com maior capacidade de generalização para 

regiões onde não há dados de treinamento. 

3. Nas redes RBF, o valor de ativação dos nodos da camada intermediária é 

dado em função da distância euclidiana entre o vetor de entrada e o vetor centro da 

unidade. Nas redes MLP o valor de ativação dos nodos da camada intermediária é uma 

função do produto escalar entre o vetor de entrada e o vetor de pesos deste nodo. 

 

2.2 Sistema de Processamento de Imagens 
 

Uma imagem corresponde a uma função bidimensional f(x,y) contínua, onde 

para qualquer par (x,y) há um valor f proporcional a intensidade do brilho da imagem 

naquele ponto. As coordenadas espaciais (x,y) localizam qualquer ponto pertencente a 

imagem em questão (GONZALES et al, 2000).  

Como os computadores não manipulam dados analógicos, é necessário 

converter uma imagem contínua em sua forma digital (Figura 7). Teoricamente, isto 

pode ser feito através da multiplicação da imagem contínua f(x,y) por uma função delta 

de Dirac bidimensional δ(x,y). 
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Figura 7 – Modelo esquemático de conversão de imagem contínua para digital (CAMPOS, 2001). 

 

O termo imagem digital refere-se a uma imagem que pode ser especificada 

quanto as suas coordenadas espaciais e quanto a intensidade de seu brilho (GONZALES 

et al, 1993). Uma imagem digital é uma matriz cujos índices das linhas e colunas 

identificam um ponto dentro da imagem e o correspondente valor do elemento. 

As imagens digitais são formadas por um conjunto de pixels que é o menor 

elemento da imagem e possui um de tom de cinza associado a cada um. As imagens 

podem ser classificadas em Imagem Binária, Imagem Monocromática e Imagem 

Colorida. A imagem binária é a mais desprovida de detalhes, pois cada pixel é 

representado por um bit. Os pixels podem assumir os valores 0 (preto) ou 1 (branco). 

Em uma imagem Monocromática cada pixel pode assumir valores de 0 a N, 

representando a intensidade do cinza onde 0 (preto) e N ( intensidade máxima ) podendo 

ser o branco ou valores intermediários. Cada pixel é representado por 8 bits podendo 

assumir 256 valores ou tons diferentes (0 a 255) (CAMPOS, 2001).  

Ainda de acordo com Campos (2001), as imagens coloridas são compostas por 

um conjunto de 24 bits por pixel, sendo 8 bits para representar as intensidades de 

vermelho, 8 para o verde e e 8 para o azul. Esta classificação é conhecida como RGB 

(Red – vermelho, Green – verde e Blue – azul). A combinação destas 3 (três) cores 

básicas, utilizando-se 24 bits, pode-se chegar a um número de 16 (dezesseis) milhões de 

cores e tonalidades distintas (Figura 8). 
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Figura 8. Exemplo de Imagem Digital Colorida (CAMPOS, 2001). 

 

O processamento de imagens digitais refere-se, em geral, à manipulação, por 

um computador digital, de uma imagem bidimensional. De forma mais abrangente, 

envolve o processamento de qualquer conjunto bidimensional de dados. Esta técnica 

vem apresentando uma crescente expansão devido ao avanço tecnológico, e a redução 

dos custos relativos aos computadores e seus periféricos. As principais aplicações, 

principalmente no início das pesquisas, foram relativas às missões espaciais, porém 

hoje, as técnicas de processamento digital de imagem são hoje empregadas na resolução 

de uma gama de diferentes problemas. Embora não relacionados, estes problemas 

normalmente necessitam de métodos capazes de realçar informações para interpretação 

humana ou processar dados de uma cena para percepção automática (SOUZA, 2000). 

Ainda de acordo com Souza (2000) um sistema de processamento de imagens 

deve ter a habilidade de extrair informações pertinentes de um contexto com detalhes 

irrelevantes, focando no essencial ao trabalho; ter a capacidade de aprender através de 

exemplos e generalizar este conhecimento para aplicar em diferentes circunstâncias; e a 

habilidade de fazer inferências em informações incompletas.  

Sistemas de processamento de imagens são cada vez mais usados para auxiliar 

seres humanos a realizar diferentes tarefas, com estas características podem ser 

projetados e implementados para ambientes operacionais restritos e conhecidos, 

entretanto, ainda não se sabe como dotar estes sistemas com um desempenho que esteja 

próximo de simular a capacidade humana em aplicações genéricas. As contínuas 

pesquisas em biologia e sistemas computacionais têm descoberto novas e promissoras 

teorias para explicar o conhecimento visual humano (GONZALES et al, 1993). 
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Dentre os diversos campos de aplicação do estudo de processamento de 

imagens digitais podem-se citar como principais a melhoria da qualidade da informação 

visual da imagem, com a finalidade de facilitar a interpretação humana, e o 

processamento dos dados contidos em uma imagem visando possibilitar a percepção 

automática por máquinas (GONZALEZ & WOODS, 2000). 

“Uma das primeiras aplicações de que se tem notícia foi a 
utilização de técnicas de processamento de imagem na melhora 
da qualidade visual de fotos de jornal digitalizadas. As 
imagens eram enviadas, através de um cabo submarino, de 
Londres à Nova York, e então processadas para visualização. 
A utilização do sistema Bartlane de transmissão de fotos no 
início dos anos 20, reduziu o tempo gasto nesta tarefa, que era 
de mais de uma semana, para menos de três horas” 
(GONZALES et al,1993). 

 

As aplicações de processamento de imagem e de visão computacional são 

capazes de reconhecer padrões em imagens complexas e tem encontrado crescente 

aplicação em estudos e sistemas como o de controle e monitoração de tráfego de 

automóveis. (BARROSO,1999) .  

“Um sistema de visão para a identificação do carro também 
pode ajudar um operador humano e melhorar a qualidade geral 
do serviço. Rodovias, estacionamentos, pontes ou túneis são o 
local onde este sistema pode ser aplicado. Qualquer situação 
que exija o controle automático da presença e identificação de 
um veículo por meio de sua placa de licenciamento pode 
representar um potencial de aplicação. No sistema policial 
eletrônico, pode encontrar um carro roubado no trânsito ou 
localizar um fugitivo” (CHEN et al, 2007). 

 

Com base nos estudos de Souza (2000), Gonzales et al (2004) e Gonzaga 

(2007), sobre processamento de imagem digital e visão computacional, verifica-se que o 

processamento de imagens é efetuado por níveis: baixo, médio ou intermediário e alto 

nível. 

Processos de baixo nível são as funções que podem ser vistas como reações 

automáticas, sem necessitar de inteligência. Os processos de aquisição e pré-

processamento de imagem são considerados funções de baixo nível. Esta etapa tem por 

objetivo realizar o processo de formação da imagem até a compensação da mesma 

através da redução de ruídos existentes ou melhora do aspecto visual, sendo que tanto a 
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entrada quanto a saída das operações são imagens. Segundo Souza (2000), o 

processamento de baixo nível pode ser comparado aos processos de percepção e 

adaptação que em um ser humano. 

Processos de nível médio englobam tarefas de extração e caracterização de 

componentes em uma imagem resultante de um processamento de baixo nível. A 

segmentação, representação e descrição de elementos pertencem a este nível, ou seja, há 

a fase de segmentação e descrição de elementos da imagem para posterior 

processamento e classificação (reconhecimento). Para essas operações, a saída 

correspondente não é uma imagem em particular, mas sim a atributos extraídos da 

mesma, como contornos e a identidade de determinados objetos.  

Por fim, as operações de nível alto correspondem a tarefas mais relacionadas a 

interpretação e compreensão de imagens, nas quais se encontram vários objetos já 

reconhecidos (GONZALEZ et al., 2004). Nesse tipo de processamento, existem três 

principais abordagens utilizadas para reconhecimento e interpretação de imagens. A 

primeira, chamada “métodos de decisão especulativos”, é baseada na representação de 

padrões sob a forma de vetores. Este método busca aproximar e agrupar vetores 

semelhantes, criando diferentes classes de padrões. Pertencem a esta abordagem 

métodos como classificação por mínima distância, correlação, classificador de Bayes e 

redes neurais. Na segunda abordagem, reconhecimento estrutural, os padrões são 

representados através de uma forma simbólica, e o reconhecimento é baseado em 

comparação ou em modelos que tratam os símbolos como sentenças de uma linguagem 

artificial. A terceira e última abordagem, trabalha com a atribuição de significados a um 

grupo de elementos de imagem reconhecidos. (GONZALES et al, 1993 ).  

Realizando uma comparação dos estudos de Gonzalez et al (1993), Gonzales 

et. al. (2004), Souza (2000), Campos (2001), Bailey (2002), Rahman (2003), Koval et. 

al. (2005), Chen et. al. (2007) e ZTW (2011), para este trabalho, o processamento 

digital de imagem é composto pelas seguintes atividades: 
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Figura 9: Fluxograma de atividades para sistemas de processamento de imagens. 

 

(1) Aquisição de imagem:  

Como os computadores podem processar apenas imagens codificadas em 

informações digitais, e as imagens na natureza encontra-se em outras formas, um pré-

requisito para o processamento digital de imagens é a conversão de uma imagem para a 

forma digital (CASTELMAN, 1996); a essa conversão dá-se o nome de aquisição ou 

digitalização de imagens. 

Segundo estudos de Gonzales et al (1993), para a realização de aquisição de 

imagens, há a necessidade de dos elementos. O primeiro é um dispositivo físico ou 

equipamento especializado que seja sensível a uma banda de espectro de energia 

eletromagnética e que produza um sinal elétrico a um nível de energia detectada. O 

segundo, chamado de digitalizador, é um dispositivo para a conversão da saída elétrica 

de um dispositivo de sensoriamento físico para a forma digital. 

O equipamento especializado usado para a aquisição é o que transforma um 

simples computador em uma estação de trabalho para processamento de imagens. 
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Anteriormente, estes equipamentos eram caros, porém, com o avanço da tecnologia, 

estes dispositivos ficaram mais baratos e tornaram-se acessíveis para muitas aplicações. 

(ZTM, 2011) 

Um digitalizador de imagens deve ter a capacidade de dividir uma imagem em 

pixels e endereçá-los individualmente para: medir a quantidade de energia em cada 

pixel, quantificar a medição contínua para produzir um conjunto de valores inteiros, e 

escrever este conjunto em um dispositivo de armazenamento de dados.  

Para que isso seja possível um digitalizador precisa ter cinco elementos de 

acordo com Castelman (1996).  

O primeiro elemento de um digitalizador é o sistema de amostragem. Este 

permite ao dispositivo acessar os pixels individualmente enquanto ignora o restante da 

imagem.  

O segundo elemento é um mecanismo de varredura da imagem. Este processo 

consiste em mover o sistema de amostragem sobre toda a imagem dentro de um 

determinado padrão. A varredura permite ao sistema de amostragem endereçar os pixels 

em ordem, um por vez.  

O terceiro elemento é o sensor de luz, o qual permite fazer a medida da 

intensidade do brilho da imagem em cada pixel através do sistema de amostragem. O 

sensor é normalmente um transdutor que converte intensidade luminosa em corrente ou 

tensão elétrica.  

O quarto elemento, um quantificador, converte a saída contínua do sensor de 

luz em um valor inteiro. Tipicamente, o quantificador é um circuito eletrônico chamado 

de conversor analógico - digital. Esta unidade produz um número inteiro proporcional a 

tensão ou corrente de entrada.  

O quinto e último elemento de um digitalizador é um armazenador. Os valores 

dos níveis de cinza produzidos pelo quantificador devem ser armazenados 

apropriadamente para processamento futuro.  
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Após a aquisição deve ser realizado o armazenamento da imagem, onde uma 

imagem de 8 bits por pixel com dimensões de 1024x1024 pixels necessita de um milhão 

de bytes para seu armazenamento. Assim, fornecer um armazenamento adequado dos 

dados é uma tarefa desafiadora no projeto de sistemas de processamento de imagem. O 

armazenamento é medido em bytes, Kbytes (milhares de bytes ou Kilo byte), Mbytes 

(milhões de bytes ou Mega byte), Gbytes (bilhões de bytes ou Giga byte) , Tbytes 

(trilhões de bytes ou Tera byte) e atá Pbytes (quatrilhões de bytes ou Penta Bytes). 

(2) Processamento:  

O processamento digital de imagens envolve procedimentos que são 

usualmente expressados em forma de algoritmos. Assim, com exceção da aquisição e 

apresentação da imagem, a maioria das funções de processamento de imagem pode ser 

implementada em software (GONZALEZ et al, 1993). A única razão para hardwares 

específicos de processamento de imagem é a necessidade de um processamento mais 

veloz ou superação de alguma limitação computacional da máquina utilizada.  

O processamento envolve as atividades de Pré-processamento, Segmentação, 

Representação e Descrição, e Reconhecimento e Interpretação 

(2.1) No pré-processamento são realizadas atividades como: 1) balanceamento 

de imagem, ajustando continuamente os parâmetros de captura para compensar 

variações na luminosidade do ambiente; 2) Auto-ajuste de imagens: permite que o 

sistema funcione perfeitamente tanto em dias de sol, nublados, com chuva ou de noite; 

3) Extração de sombras: permite que o sistema funcione também nos períodos em que o 

sol projeta sombras fortes sobre a placa do veículo. A sombra é removida antes dos 

caracteres serem lidos, permitindo identificá-los corretamente; 4) Correção da 

inclinação da placa: permite que a placa seja lida mesmo se ela não estiver 

perfeitamente horizontal; e por fim, 5) Aplicação de filtros e algoritmos para 

melhoramento das imagens. 

 (2.2) A segmentação subdivide uma imagem em regiões ou objetos, o nível 

desta divisão depende, no entanto, do problema a ser resolvido. A segmentação não é 

um processo trivial, pois pode interferir na forma de análise da imagem, e é um passo 

essencial no processo de reconhecimento de padrões e análise do problema. Os 
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algoritmos de segmentação monocromáticos são geralmente baseados em duas 

propriedades básicas de intensidade de valores: continuidade e similaridade 

(GONZALEZ et al, 2004).  

A detecção Edge em particular, foi o principal algoritmo de segmentação por 

muitos anos, o método Threshold por sua vez é fundamental pois, consegue diminuir o 

tempo de processamento da imagem (GONZALEZ et al, 2004).  

Além da detecção de ponto e da detecção de linha, certamente a detecção Edge 

é de longe a mais utilizada para procurar por valores descontínuos. Dentre os diversos 

tipos de máscaras para detectores Edge temos: Sobel; Prewitt; Canny e Roberts 

(GONZALEZ et al., 2004).  

Uma outra forma de facilitar o processo de segmentação de uma imagem é 

utilizando os métodos: splitting e merging, atendendo satisfatória as condições 

estabelecidas para a representação das suas partes segmentadas. Uma particular técnica 

de divisão é chamada de Quadtree, que divide a imagem em quadrantes e construindo 

assim uma árvore, onde cada subdivisão torna-se um nó e a sua raiz é a imagem inicial 

(GONZALEZ et al, 2004). 

Para Souza (2000) os algoritmos de segmentação para imagens 

monocromáticas são geralmente baseados em descontinuidade e similaridade entre 

pixels. Na análise por descontinuidade o objetivo é particionar a imagem em função de 

grandes mudanças de nível de cinza, sendo muito útil na determinação de contornos de 

objetos. Na busca por similaridade há uma procura por regiões onde um determinado 

padrão como cor ou textura estão presentes. 

Segundo Campos (2001) o resultado final da segmentação, no caso de 

reconhecimento de caracteres, é extrair caracteres individuais do fundo da imagem. A 

saída é constituída por dados em forma de pixel, sendo necessário converter os dados 

para uma forma adequada ao processamento computacional. 

(2.3) Representação e Descrição 
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Uma vez que uma imagem tenha sido segmentada, os agrupamentos resultantes 

de pixels segmentados são usualmente representados e descritos em um dado formato 

para o processamento subsequente (GONZALEZ et al, 1993). 

Segundo Souza (2000) após a segmentação de uma imagem em regiões, há a 

necessidade de representá-las através de suas características externas (como bordas), ou 

representá-las em termos de suas características internas (os pixels de uma região). 

Sendo a primeira mais utilizada para representação de objetos pelo seu formato e a 

segunda com base na textura e na cor. 

(2.4) Reconhecimento e Interpretação 

Reconhecer os caracteres consiste em interpretar a imagem de cada caractere 

para convertê-la em informação tratável pela máquina. Esta interpretação é feita através 

de cálculos matemáticos, geralmente por meio de convolução (REMIER, 1974) ou de 

Redes Neurais Artificiais. De acordo com ZTM (2011), a convolução é mais fácil de ser 

implementada, porém é mais lenta, menos eficiente e menos confiável, por não 

conseguir lidar tão bem com diferentes tipologias de caracteres. Já as redes neurais 

exigem maior conhecimento para serem desenvolvidas, mas são mais rápidas, mais 

eficientes e mais confiáveis, reconhecendo corretamente as tipologias distintas. 

(4) Comunicação:  

A comunicação em um sistema de processamento digital de imagens que 

envolve comunicação local, entre os equipamentos do sistema de processamento de 

imagem, e comunicação remota de um ponto ao outro, tipicamente para a transmissão 

de dados e das imagens e realização de consultas a bancos de dados. 

(5) Armazenamento  

O armazenamento das imagens pode ser realizado no local da captura, que terá 

um tamanho menor de espaço haja vista o espaço disponível nos pontos de capturas será 

o suficiente para armazenar temporariamente as imagens e dados nos casos de 

indisponibilidade do link para comunicação. Porém de forma definitiva as imagens 

devem ser armazenadas no centro de gerenciamento. Devido a fatores de segurança da 
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informação as imagens antes de ser capturadas deverão ser gravadas nas mesmas 

informações do monitoramento e serem criptografadas. 

O espaço necessário para o armazenamento de imagens digitais é um fator 

crítico. Atualmente, existem diversos formatos de armazenamento disponíveis pelos 

softwares de manipulação de imagens digitais. Desta forma as imagens necessitam de 

compressão. O objetivo da compressão de imagens é reduzir a quantidade de dados 

necessários para a representação da informação presente na imagem. Os métodos de 

compressão podem ser divididos em duas categorias básicas: compressão com perdas e 

sem perdas.  (SOUZA, 2000). 

Ainda segundo o autor, métodos de compressão com perdas normalmente 

exploram deficiências do nosso sistema de visão. O olho humano é muito mais sensível 

a mudanças de brilho do que a mudanças de coloração. Pode-se dizer que é possível 

suprimir algumas informações de coloração sem que haja perda perceptível na imagem. 

De fato, todos os maiores padrões de vídeo, incluindo os sistemas NTSC, PAL e 

SECAM, vêm explorando á anos esta pequena deficiência do olho humano. A maioria 

dos métodos de compressão sem perdas são baseados na remoção de códigos 

redundantes que estão presentes em uma imagem utilizando-se de uma codificação com 

comprimento variável. Dentro de numerosas aplicações a compressão de dados sem 

perdas se faz necessária.  

As imagens são armazenadas no sistema de arquivos de acordo com formato. 

Os mais conhecidos são: BMP, JPEG, PCX, TIF, GIF e TGA. (SOUZA, 2000). Deve-se 

destacar o JPEG, pois será utilizado no ambiente proposto. 

A sigla JPEG, Joint Photographic Experts Group, refere-se a um padrão para 

compressão de imagens fotográficas especificado por um comitê internacional formado 

pela ISO e pelo Comitê Consultivo de Telefonia e Telegrafia Internacional (CCITT), 

órgãos que definem os padrões para telefonia, rádio e televisão. O JPEG é, na verdade, 

uma família de técnicas de compressão onde são suprimidas metodicamente algumas 

informações visuais insignificantes. Estas informações incluem componentes visuais de 

alta freqüência, que são menos importantes do que alguns componentes visuais de baixa 

freqüência. A imagem recuperada não será necessariamente idêntica à imagem original, 

o que caracteriza um método de compressão de dados com perda. O método de 
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compactação JPEG permite que o usuário, ou aplicativo, ajuste a relação entre qualidade 

da imagem e nível de compressão do arquivo.  

O JPEG é atualmente o melhor método de compressão para imagens 

fotográficas, mas, por outro lado, o seu processo de compressão/descompressão é 

bastante lento. (SOUZA, 2000).  

 (6) Apresentação:  

A apresentação da imagem é o elemento final da cadeia de um sistema de 

processamento de imagem. Monitores monocromáticos e coloridos são os principais 

dispositivos de apresentação usados, sendo responsáveis por transformar a imagem em 

uma forma apropriada para a percepção humana. Além disso, impressoras coloridas e 

em tons de cinza, canhão de projeção, e outros dispositivos, também são utilizados.  

Após analise das referências deste trabalho e como resultado do estudo 

observa-se que a abordagem de Campos (2001) preocupa-se com as atividades que 

envolvem hardware e software apenas para a captura, processamento e reconhecimento 

dos caracteres em uma placa de veículos. A abordagem de Gonzales et al (1993) e 

Gonzales et al (2004) prevêem, além disto, a atividade de comunicação, reforçando 

assim a contribuição deste trabalho que visa não só especificar uma arquitetura de 

sistema para o processamento da imagem, mas também a realização de processos de 

comunicação com outros sistemas e consultas a bancos de dados através de uma rede 

integrada de informações.  
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Capítulo 3 

Trabalhos e Projetos Relacionados 
 
 

Este capítulo apresenta o estado da arte do desenvolvimento e estudo sobre 

ambientes computacionais com o objetivo de monitoramento de placas de veículos. Foi 

realizada uma pesquisa sobre projetos relacionados de reconhecimento de padrões de 

placas de veículos que realizam pesquisas em bancos de dados, suas aplicações 

realizando um estudo comparativo, bem como uma pesquisa na literatura sobre 

processamento digital de imagens e reconhecimento automático de placas de veículos. 

Um ambiente computacional com a capacidade de realizar de forma automática 

o reconhecimento de placas de veículos é uma composição de hardware, software, 

processos, rede de comunicação e utilização de bancos de dados.  

Na literatura há várias abordagens em relação a reconhecimento automático de 

placas de veículos, sob o aspecto do processamento de imagem, como Barroso (1999), 

Souza (2000), Campos (2001), Bailey et al (2002), Rahman et al (2003), Nukano et al 

(2004), Duan et al (2005), Koval et al (2005), Becerikli et al. (2007), Chen et al (2007), 

Wang (2009), Megalingam et al (2010), Zheng et al (2010). Entretanto, todas 

apresentam aspectos ou evoluções em algumas das fases do processamento da imagem.  

O propósito do estudo deste capítulo é na seção 3.1 investigar as propostas 

mais relevantes sobre atividade de Reconhecimento Automático de Placas de Veículos. 

Isto é, aquelas que abordam Pré-processamento e detecção da imagem, Segmentação,  

Reconhecimento e  Algoritmos para processamento da imagem. 
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Considerando que algumas instituições públicas e privadas possuem projetos 

de sistemas de reconhecimento automático de placas, na seção 4.1 são apresentados os 

resultados da análise das características destes projetos, entre elas: tipos de 

monitoramento, forma de detecção da presença do veículo, distribuição dos 

componentes, realização do reconhecimento dos caracteres. 

 

3.1  Principais Trabalhos Relacionados 
 

Considerando a grande quantidade de literatura que abordam os aspectos 

referentes ao processamento da imagem, foram identificados como principais e 

analisados os seguintes estudos: Becerikli et al. (2007), Wang (2009), Megalingam et al 

(2010), Duan et al (2005), Zheng et al (2010), Nukano et al (2004), Souza (2000), Duan 

et al (2005) e Zheng et al (2010). Nestes trabalhos foram analisadas as seguintes 

atividades: 1) Pré-processamento e detecção da imagem; 2) Segmentação; 3) 

Reconhecimento e  4) Algoritmo para processamento da imagem. 

 
Sistema de Reconhecimento de placa por Rede Neural (BECERIKLI et 
al, 2007) 

 
Becerikli et al (2007) estabeleceram 3 passos para o devido reconhecimento de 

caracteres de uma placa de veículo: o primeiro detecta a área da imagem correspondente 

à placa do veículo, denominada detecção da placa; Segundo passo visa isolar cada 

caracter da imagem e o último processa a imagem de cada caracter para reconhecer o 

símbolo alfa-numérico correspondente utilizando sistema de rede neural. 

Para detecção da placa são utilizados 3 (três) técnicas principais: Filtro de 

Gabor, Análise limiar e rotulamento de componentes conectados. 

Para utilizar a técnica de filtro de Gabor deve ser utilizada uma imagem 

pequena, pois há um aumento na eficiência de processamento das mesmas. Com a 

aplicação deste filtro é alterada a textura da imagem e submetida a uma função 

Gauseana, descrita na figura 10, mais detalhes em Becerikli et al (2007). 
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Figura 10: Funções utilizadas no Filtro Gabor. (BECERIKLI, 2007) 

 

Um destaque é dado ao parâmetro teta ( ) que determina o ângulo de alteração 

da textura. A técnica prevê vários ângulos de análise (figura 11). Segundo os autores o 

melhor ângulo para aplicar o filtro de Gabor para detecção de placas é a vertical, ou 

seja, teta igual a zero. 

 
 

Figura 11– Filtro com os diferentes ângulos. (BECERIKLI, 2007) 
 

Com a aplicação do filtro, a imagem tem sua textura modificada e são 

formados grandes grupos de pixel branco. Para detectar a área da placa, na imagem 

resultado do filtro, são analisados estes grandes grupos de pixel. Na figura 12 são 

apresentadas uma imagem original (A) e resultante do da aplicação do filtro (B). 

  

(A) Imagem Original  (B) Imagem com o filtro de Gabor.  
 

Figura 12: Comparação de imagens no formato original e com o filtro de Gabor. (BECERIKLI, 2007) 
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Em seguida os grandes grupos de pixel branco são detectados e cristalizados 

para converter os espaços de pixel preto em branco utilizando método de análise limiar 

que possuem níveis denominados 1 x N, onde aumentando o valor de N apenas os 

maiores grupos de pixel branco são cristalizados. Na figura 13, são apresentadas duas 

imagens com os grupos de pixel brancos cristalizados de acordo com o parâmetro N da 

técnica. 

N = 20 N = 60 
 

Figura 13: Comparação de imagens no método de analise limiar. (BECERIKLI, 2007) 

 
 

Na sequência, a imagem é submetida ao processo denominado Connected 

Component Labling (CCL), também conhecido como morfologia matemática, podendo 

ser traduzido como rotulamento de componentes conectados, onde cores são atribuídas 

aos grupos brancos de pixel, ajudando assim a detectar de forma eficaz a área da 

imagem correspondente a placa do veículo. A figura 14 abaixo representa a imagem 

submetida ao processamento CCL. 

 
 

Figura 14: Imagem com o CCL executado. (BECERIKLI, 2007) 
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Após a realização do processamento da imagem é iniciada atividade de análise 

e segmentação da imagem, onde são utilizados os métodos de análise de histograma, 

análise limiar e eliminação de ruídos com projeção horizontal e vertical com o intuito de 

realizar atividade de segmentação e identificar os caracteres da área da imagem 

identificada como área da placa do veículo. 

 A tabela 1 representa os resultados dos métodos: 

 

Tabela 1- Resultado das atividades de detecção da placa e segmentação. (BECERIKLI, 2007) 

 

Analisando a figura 3.7 verifica-se que no processo de detecção da área da 

placa foram analisadas 137 placas com o resultado verdadeiro de 115 placas, ou seja, 

83,94% e para o processo de segmentação dos caracteres das 115 placas detectadas 87 

tiveram os caracteres segmentados corretamente, ou seja, 75,65%. 

No trabalho Bericikli e seus colaboradores (2007) afirmam que utilizam 

sistema de Rede Neural para reconhecimento do caracter, porém não detalha sobre este 

método.  

 

Algoritmo de reconhecimento de placa de veículo baseado em Rede 
Neural - Radial Basis Function (RBF) (WANG, 2009) 
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Em seu trabalho Wang (2009) especifica alguns passos para a detecção e 

processamento da imagem: Detecção, Pré-processamento, Classificação e 

Reconhecimento.  

Quanto a atividade de detecção da placa o trabalho não classifica de forma 

específica o método a ser adotado. Simplesmente informa que é utilizado um algoritmo 

de detecção.  

No pré-processamento são especificados 5 (cinco) passos: 1) Transformação 

em escala de cinza; 2) Processo de binarização; 3) Filtro de bordas e 4) Ajuste do 

alinhamento e 5) Segmentação da imagem. 

Considerando que a imagem é capturada de forma colorida, inicialmente é 

realizada a transformação em escala de cinza onde é aplicada a expressão especificada 

na figura 16. 

 
 

Figura 15: Função de conversão de imagem colorida para escala de cinza. (WANG, 2009) 

 
Na análise da figura 16, r, g e b são os valores das cores vermelho, verde e 

azul, respectivamente, de cada pixel da imagem colorida e f (x,y) especifica a cor na 

escala de cinza. 

 
 

Figura 16: Conversão de colorido para escala de cinza. (WANG, 2009) 
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Após a alteração da imagem colorida (figura 17 a) para cores na escala de cinza 

utilizando 256 níveis de cores de cinza (figura 17 b), é realizada a atividade de 

binarização da imagem, onde todos os pixels são transformados em preto ou branco. 

 
 

Figura 17: Resultado do processo de binarização. (WANG, 2009) 

 
 

Na sequência do processo de binarização é aplicado um filtro para juste das 

bordas e retirada de ruídos, onde como demonstração do resultado é apresentada a 

figura 19. 

 
 

Figura 18: Resultado da aplicação do filtro. (WANG, 2009) 

 
 

Por fim é realizado o ajuste da inclinação e segmentação com o intuito de 

alinhar e identificar os caracteres. Neste trabalho não é especificado detalhes sobre a 

realização desta atividade. Na figura 20 é apresentado o resultado do ajuste do 

alinhamento e segmentação. 

 
 

Figura 19: Resultado do ajuste de alinhamento e segmentação. (WANG, 2009) 

 
 

Na atividade de classificação e reconhecimento a autora apresenta a técnica de 

Rede neural de Funções de Base Radial, cujo detalhamento deste tipo de rede pode ser 

encontrado no capítulo 2 deste trabalho e segundo os estudos de Fernandes et al (1999), 

as redes de Funções Radiais de Base (RBF) têm tido recentemente uma significativa 

posição dentro do domínio das redes neurais artificiais. A principal razão para esse 

resultado é a simplicidade do processo de treinamento e a eficiência computacional. 
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Extração da região da placa de licenciamento em sistemas automáticos 
de reconhecimento de placas (MANGALINGAM, et al., 2010) 
 

Este trabalho teve o objetivo de apresentar um algoritmo para desenvolvimento 

de sistemas de reconhecimento automático de placas de veículos e deteve seu foco na 

atividade considerada como pré-processamento que visa extrair de uma imagem de 

placa de veículo capturada, a região correspondente aos caracteres da placa. 

Os autores apresentam um algoritmo representado por fluxograma de um 

sistema de Reconhecimento Automático de Placas (figura 21) composto pelo processo 

de captura e em seguida dos processos de extração da região da placa, segmentação dos 

caracteres e reconhecimento dos caracteres, onde estes três últimos fazem parte do 

denominado Software Module – Módulo Sistema. 

 

 
 

Figura 20: Fluxograma de sistema de reconhecimento automático de placas. (MANGALINGAM et al., 2010) 
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Na atividade de captura o trabalho especifica que câmeras com auto foco e auto 

zoom são melhor utilizadas para o processo de captura. Onde estas imagens são 

repassadas para o módulo sistema. 

Considerando que o foco do trabalho foi o de especificar técnicas de extração 

da área de placas de veículos apenas, os processos de segmentação e reconhecimento 

não foram especificados. 

O processo de Plate Region Extraction – Extração de Região da Placa, para os 

autores consistem em realizar o algoritmo especificado na figura 22. Neste processo de 

extração é utilizado o conceito de Componentes Conectados (Morfologia Matemática). 

Na execução deste processo são realizadas as atividades: 

 
 

 
 

Figura 21: Fluxograma do processo de extração da região da placa. (Apatado de Mangalingam et al, 
2010) 

 

Segue abaixo a descrição do algoritmo: 
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A – A imagem é capturada nas dimensões 480 x 640 pixels. 

B – Após a captura da imagem é realizado um corte na mesma considerando 

que a placa do veículo está no centro da imagem. Esta técnica pode trazer problemas no 

pré-processamento da imagem nos casos de capturas em tempo real em rodovias, onde a 

posição do veículo na imagem pode variar bem como a posição da placa. Em seguida a 

imagem é convertida para a escala de tons de cinza, devido o próximo passo ser de 

binarização da imagem. 

C – Acontece a binarização da imagem onde é realizada a negativa binária da 

imagem. Com negação os elementos caracteres ficarão com pixel na cor branca. 

D – Utilizando o método de morfologia matemática na análise de componentes 

conectados e realizada a remoção da imagem binária dos elementos com tamanho 

menor ou igual ao tamanho dos caracteres, que já deve ser ciente para o algoritmo. 

E – É realizada uma operação de matrizes referente a subtração de conjuntos, 

entre a matriz da imagem binária obtida pelo passo C e a matriz da imagem resultante 

do passo D - Como resultado tem-se uma imagem apenas com pixel com probabilidade 

de identificar a região da placa. 

F – É realizada a remoção dos ruídos, onde grupos pequenos de pixel na cor 

branca são removidos. 

G – Nesta fase é realizada análise por histograma verificando a intensidade dos 

pixel em cada linha da imagem e realizada a atividade de análise limiar do pixel. Para 

assim realizar a extração da região, que é aquela que apresenta maior intensidade dos 

pixels na análise do histograma. 

 

Construindo um sistema de Reconhecimento Automático de Placas de 
Veículos (DUAN et al., 2005) 
 

Duan et al (2005) procuraram em seu trabalho especificar os tópicos mais 

diversos para construção de um sistema para reconhecimento automático de placas de 

licenciamento de veículos, denominado por eles ISeeCarRecognizer. O Sistema é 
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composto por três módulos principais: Detecção da placa, segmentação da placa e 

reconhecimento da placa. 

O algoritmo para o sistema proposto por Duan et al (2005) é representado por 

meio do fluxograma da figura 23. Cada atividade é especificada a seguir: 

 

 

Figura 22: Fluxograma dos módulos do sistema. (Apatado de DUAN et al, 2005) 

 

Segue abaixo a descrição do Algoritmo: 

A – Na captura da imagem, a angulação do dispositivo de captura é levado em 

consideração, principalmente nos casos de captura de imagens em ambientes não 

estáticos como rodovias e também a disposição dos caracteres alfa-numéricos na placa. 

Por exemplo, em uma linha ou duas linhas, conforme figura 24. 
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Figura 23: Imagens de placas com uma e duas linhas (DUAN et al, 2005) 
 

B – Na etapa de processamento são utilizados algoritmos para transformação 

da imagem em escala de cinza, normalização e equalização do histograma. Após a 

transformação da imagem para escala de cinza, é aplicado na imagem o filtro de Sobel 

para a detecção de bordas dos elementos da imagem e em seguida realizada a 

binarização da imagem pelo método de análise limiar. 

C – Duan et al (2005) afirmam que a análise da fronteira dos objetos é uma 

característica importante para a detecção da placa. No trabalho foi utilizada a técnica de 

transformação de Hough aplicada à imagem binária para extrair linhas dos objetos da 

imagem. A limitação deste algoritmo está na utilização de imagens grandes e não são 

indicados para sistemas de tempo real. Como solução foi realizada: 1) a combinação 

com o algoritmo Contour, onde primeiramente este algoritmo é realizado para localizar 

corretamente as fronteiras dos objetos e 2) Verificação das áreas candidatas a placas 

analisando os valores de largura e altura e avaliação utilizando linhas horizontais. Mais 

detalhes pode ser visto em Duan et al., (2005). 

D – Para realização da segmentação que é a identificação de uma imagem para 

cada caracter da placa, um algoritmo comum é o da projeção. Nos casos de placas com 

duas linhas utiliza-se a projeção horizontal, que aplicada a uma inclinação 0 é perfeita a 

operação. Nos demais casos deve-se utilizar a projeção vertical. 

E – O reconhecimento dos caracteres alfa-numérico da placa é realizado 

utilizando uma técnica denominada Modelo Escondido de Markov.  

“Um processo de Markov é um processo estocástico cujo 
comportamento dinâmico é tal que as distribuições de 
probabilidade para o seu desenvolvimento futuro depende 
somente do estado presente, não levando em consideração 
como o processo chegou em tal estado. ... Se o espaço de 
estados é discreto (enumerável), então o modelo de Markov é 
denominado de cadeia de Markov. ... Existem processos de 
Markov … onde nem todos os estados são perfeitamente 
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conhecidos. Nestes casos, diz-se que o modelo é escondido, e a 
questão central em torno desses modelos é o grau com que são 
capazes de capturar a essência do processo escondido sob 
eles.” (DIMURO et al, 2002) 

 

F – Após a realização do devido reconhecimento dos caracteres, a sequência é 

apresentada. 

 Analisando este trabalho ficou clara a contribuição dos autores em 

especificar um algoritmo completo para o processamento da imagem e apresentando 

características na utilização do modelo escondido de Markov, até então não discutidos 

como técnica para reconhecimento de caracteres. Pode-se verificar também a utilização 

da técnica de filtro de Sobel para detecção de bordas de objetos e para a detecção da 

região da placa em imagens não pequenas (maiores de 180 x 640 pixels). A técnica de 

transformação de Hough deve ser aplicada em conjunto com o algoritmo de Contour, 

visando dar mais eficiência a este procedimento. Os autores ainda ressaltaram a 

necessidade de se observar a angulação do dispositivo de captura da imagem, como 

fator de sucesso. 

 

Segmentação eficiente de caracteres em placas de licenciamento de 
veículos (ZENGH et al, 2010). 
 

De forma idêntica aos demais trabalhos discutidos nesta seção, os autores 

dividem todo o processo em 3 (três) etapas: detecção ou localização; segmentação e 

reconhecimento. 

Na atividade de detecção, foi abordada a utilização de um algoritmo 

denominado Algoritmo de aprendizado Adaboost, que é baseado em métodos 

estatísticos e que segundo os autores possui um desempenho de 96.1% em uma 

aplicação em tempo real.  

O foco deste trabalho está no detalhamento da atividade de segmentação da 

imagem. Para os autores a segmentação da imagem é um dos processos chave do 

reconhecimento automático de placas. No estudo realizado por ZENGH et al (2010) 

foram identificados várias técnicas de segmentação de imagem: 
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• Abordagens baseadas em regiões: esta técnica prevê a separação da 

imagem em pequenas partes e tenta mesclar as áreas vizinhas que têm as 

mesmas características. Capa pixel é associado a um objeto ou região.  

• Abordagem baseada em contorno: o método, primeiramente, tenta 

identificar os pixels das bordas e tenta ligar com as suas fronteiras. 

• Abordagem baseada em bordas e fronteiras: são métodos similares e 

ambos usam informações de cores e com a utilização da função brilho. 

• Método baseado em contorno ativo: inicia com algumas fronteiras 

representadas por curvas spline. Esta técnica é insensível a ruídos e outras 

ambiguidades nas imagens. 

Os autores fizeram uma análise comparativa de cada método descrito acima e 

explicam a utilização da segmentação em duas etapas: uma denominada áspera e outra 

precisa. Na etapa áspera são utilizadas as projeções horizontais e verticais para 

identificar as áreas de cada imagem de caracter. Em seguida, é utilizado o algoritmo de 

Hill-Climbing (Subida), onde por meio de um algoritmo de 6 passos é realizado o corte 

preciso da imagem de cada letra. Os autores também apresentaram uma melhoria a este 

algoritmo aplicando o conceito de determinação automática de parâmetros e otimização 

da região de busca. Mais detalhes sobre estes algoritmos podem ser visto em Zengh 

(2010). 

A qualidade deste trabalho está no fato da discussão de aplicação das várias 

técnicas de segmentação de imagens. Primeiramente foram discutidas as técnicas que 

utilizam o método de análise de contorno e depois o método de análise de região. Na 

análise por região, foi discutido o método de componentes conectados para 

segmentação, que antes era só discutido para a atividade de detecção da placa. 

Considerando que o algoritmo Hill-Climbing não ser um assunto recente, os autores 

fizeram uma melhoria no processo de segmentação utilizando este método e 

incrementaram com o uso de determinação automática de parâmetros e determinação de 

uma área ideal para busca da região da placa. 
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Reconhecimento de caracteres de placas de veículos por Redes Neurais 
(NUKANO et al., 2004). 

 
Nukano et al (2004) abordaram em seu estudo o desenvolvimento de um 

sistema de reconhecimento automático de caracter de placas de veículos. O diferencial 

deste trabalho foi apresentar uma técnica de detecção de área de placa utilizando uma 

rede neural de três camadas em conjunto com uma análise limiar dos pixels, visando 

separar os caracteres da área de fundo da placa. 

Na descrição do sistema, um fluxograma de 5 passos é apresentado conforme 

figura 25. 

 
 

Figura 24: Fluxograma do sistema proposto por Nukano e seus colaboradores. (Apatado de NUKANO et 
al, 2004) 

 

Segue abaixo a descrição do algoritmo: 

A – A aquisição da placa não é explicitamente detalhada, visto que o foco do 

trabalho está em demonstrar como realizar a extração dos caracteres. Porém considera-

se que deste passo resulta-se uma imagem com uma placa de um veículo. 

B – A binarização tem o objetivo de analisar os limites dos objetos. Neste 

trabalho esta atividade é realizada utilizando uma rede neural de três camadas utilizando 
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conexões de feedback. Na primeira camada é apresentado o número de pixels 

correspondentes a escala de cinza que pode ser encontrado nas imagens. A saída da rede 

é única com o valor limite do objeto a ser binarizado. 

C – A partir da imagem binarizada é realizada a extração do domínio dos 

caracteres. Nesta etapa áreas da imagem que não contém conexões são eliminadas do 

domínio, gerando uma imagem apenas com as áreas de conexões. 

 

 
 
 

Figura 25: Aplicação do processo de extração do domínio dos caracteres. (NUKANO, 2004) 
 
 
 

D – Na extração das características é determinada uma linha de formação de 

cada caracter e a determinação da angulação das características da linha.  

 
 

 
Figura 26: Aplicação da extração das características. (NUKANO, 2004) 

 
 

E – Por último deve ser realizado o reconhecimento do caracter, onde esta 

atividade é dividia em três passos: 1) dividir a imagem em uma matriz 3x3; 2) Cálculo 

do direcionamento dos elementos com vertical, horizontal, 45 graus de inclinação e 135 

graus de inclinação; 3) Obtenção de um vetor de 9x4. 
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Figura 27: Análise da imagem para identificação da letra E. (NUKANO, 2004) 

 
 

Considerando que os trabalhos anteriores especificavam o uso de rede neural 

para a atividade de reconhecimento do caracter, este trabalho demonstrou uma nova 

técnica de reconhecimento de caracter de placas de veículos, onde uma rede neural de 

três camadas foi utilizada para identificar a região da placa. O que se pode verificar na 

análise dos resultados, é que o método foi eficiente, porém como os próprios autores 

afirmaram ainda há a necessidade de melhorá-lo para aplicação em sistemas de real time 

de reconhecimento de veículos. 

 

 
Localização e leitura automática de caracteres alfanuméricos – uma 
aplicação na identificação de veículos (SOUZA, 2000). 

 

Neste trabalho, o autor especificou as características de um Sistema 

Automático de Identificação Veicular (SIAV). Como o foco desta seção da dissertação é 

estudar os aspectos relacionados ao processamento da imagem, foram analisadas as 

técnicas por ele abordadas. 

No processamento da imagem o SIAV executa as atividades apresentadas na 

figura 3.21. 
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Figura 28: Atividades realizadas pelo SIAV. (Adaptado de SOUZA, 2000) 
 

Segue abaixo a descrição do algoritmo: 

A - A imagem adquirida pelo dispositivo de captura de vídeo é normalmente 

colorida e representada por 24 bits. Os algoritmos utilizados para localização e 

segmentação dos caracteres não fazem uso da informação de cor presente na imagem, 

pelo contrário, buscam padrões similares e descontinuidades entre pixels em uma 

imagem monocromática. Por estes motivos, se faz necessária uma conversão da imagem 

original colorida para o tipo monocromática (256 tons de cinza). A conversão é 

realizada pela obtenção da média dos valores do pixel encontrados no padrão RGB. 

Como exemplo o pixel (255,0,0) que é vermelho puro, o resultado final da conversão é 

127. Esta conversão é o resultado parcial de uma conversão do sistema de cores RGB 

(red, green, blue) para o sistema HSL (hue, saturation, luminance). Onde a luminância 

representa a intensidade presente no pixel. 

B – A análise de variação tonal proposta pelo autor é realizada em três passos: 

1) aplicação do filtro de Sobel para dar destaque as bordas dos objetos; 2) Análise das 
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linhas da imagem para realizar a marcação e análise dos picos encontrados e criação e 

análise dos intervalos; 3) Análise em linhas adjacentes. Como resultado pode-se ter: 1) 

Local correto da placa com um retângulo com dimensões de 120 x 50 pixels;2) Local 

incorreto com um retângulo com dimensões de 120 x 50 pixels; 3) Nenhum local 

encontrado. 

C – A análise dos dígitos é realizada em três passos: 1) a imagem binarizada é 

analisada a procura de uma região, com o formato de um L invertido, cujos pixels nela 

contidos estejam todos em branco. As dimensões do L invertido devem corresponder às 

dimensões dos caracteres esperadas; 2) Encontrada uma posição que satisfaça as 

condições do passo 1, uma barra horizontal é deslocada, de cima para baixo da região, 

até encontrar o início e o término do elemento; 3) Se a dimensão vertical do elemento 

estiver de acordo com a dimensão vertical dos caracteres esperados, uma barra vertical é 

deslocada, da esquerda para a direita da região, até encontrar o início e o término do 

elemento. A figura 30 apresenta a execução destes passos. Normalmente, como 

resultado desta etapa, tem-se um único grupo que satisfaz todas as condições exigidas. 

No caso de existir mais de um grupo válido, aquele que possuir a menor diferença 

vertical entre as âncoras de seus elementos será considerado o grupo vencedor.  

 

   
Passo 1 Passo 2 Passo 3 

 
Figura 29: Evolução da atividade de análise de dígitos. (Adaptado de SOUZA, 2000) 

 

D - Nesta etapa o sistema verifica se o grupo vencedor possui 6 ou 7 caracteres 

e padroniza suas dimensões se necessário. São utilizados algoritmos para localização do 

sétimo caracter e a padronização dimensional, onde aqueles elementos que possuem 

dimensão, vertical e/ou horizontal, inferior ou superior à média calculada. Neste caso, 

suas dimensões são alteradas para igualar-se à média dos caracteres presentes. 
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E – Para a detecção da área da placa na análise do histograma da imagem é 

calculado o coeficiente de expansão em função do menor e do maior tom de cinza de 

acordo com as equações representado na figura. Onde n e m são as dimensões da área 

da placa, h(i) a função histograma da mesma, e a e b correspondem aos valores de tons 

de cinza.  

 
 

Figura 30: Equação para detecção da região da placa. (Adaptado de SOUZA, 2000) 

 
 

F – A segmentação ou extração de caracteres é executada utilizando-se dois 

passos: 1) Agrupamento por similaridade, onde o algoritmo de segmentação por 

agrupamento de características similares efetua uma busca em uma imagem 

previamente binarizada a procura de quaisquer elementos diferentes do fundo. A busca 

é feita da esquerda para a direita, e de baixo para cima da imagem. Quando um pixel 

diferente do fundo é encontrado o algoritmo guarda sua posição e a de todos seus pixels 

vizinhos. 2) Análise dos elementos encontrados: Nesta etapa, os elementos cujo número 

de pixels, contidos dentro do retângulo que inscreve os caracteres encontrados, for 

maior que o número de pixels da dimensão vertical média dos caracteres são 

considerados válidos. Os elementos que estiverem entre caracteres válidos, e que 

possuírem um número de pixels maior que 20% do tamanho médio dos caracteres 

também são considerados válidos. Todos os elementos considerados válidos são 

ordenados conforme sua posição horizontal, de forma a possibilitar a utilização de duas 

redes neurais distintas para seu reconhecimento, uma para as letras (3 primeiros 

caracteres) e outra para os algarismos (4 caracteres restantes). 

G – Considerando que o reconhecimento dos caracteres é realizado por uma 

rede neural feedforward que possui um número fixo de neurônios na camada de entrada, 

os caracteres têm que ser redimensionados. Por este motivo, é necessário que o vetor de 

entrada possua uma dimensão fixa, igual ao número de neurônios da camada de entrada 

para o correto funcionamento da rede. Os caracteres são redimensionados através de um 

coeficiente de proporção vertical dimensional, ou seja, é calculado um coeficiente entre 

a altura do caracter encontrado e a dimensão vertical utilizada na rede. 
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H – Nesta etapa é utilizada uma rede neural feedforward para a detecção das 

letras e dos números da placa. A rede dedicada ao reconhecimento dos números possui 

10 neurônios na camada escondida e 10 neurônios na camada de saída (figura 32 A). A 

rede para reconhecimento de letras possui 26 neurônios nas camadas escondida e de 

saída (Figura 32 B). 

    

  
       

Figura 31: Redes neurais para letras e números. (Adaptado de SOUZA (2000) ) 

 

 Segue um quadro comparativo de todos os trabalhos analisados para um melhor 

entendimento dos aspectos discutidos por todos os autores. 
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 Tabela 2 – Quadro comparativo dos algoritmos e técnicas utilizadas para reconhecimento de caracter. 

 

 
 

Atividade BECERIKLI et al (2007) WANG (2009) MEGALINGAM et al (2010) 
Método: Método: Método: Pré-processamento e  

Detecção da Placa Gabor Filtering, Adaptive Threshold e 
Connected Component (Mathematical  
Morphology). 

Transformação em escala de Cinza; 
Binarização da imagem,  

Connected Component (Mathematical  
Morphology);Transformação em escala 
de Cinza e Corte; Binarização da Imagem; 
Analise por Histograma. 
 

Segmentação Método: Método: Método: 
 Adaptive Threshold e noise elimination Não abordou Não abordou 
Reconhecimento Método: Método: Método: 
 Rede Neural Rede neural RBF Não abordou 
Algoritmo para 
processamento da 
imagem 

Não abordou Não abordou RGB Imagem;  
Transformação em escala de Cinza e 
Corte; Binarização da Imagem; 
Remoção da região da placa 

Atividade DUAN et al (2005) ZHENG et al (2010) NUKANO et al (2004) 
Método: Método: Método: Pré-

processamento e  
Detecção da 
Placa 

Escala de Cinza; 
Soubel Filter 
adaptive thresholding algorithm para binarização; 
Hough transform. 
Combinação de Hough Transform e Contour algorithm. 

AdaBoost learning 
algorithm 

Rede neural 
 
Connected Component (Mathematical  
Morphology). 

Segmentação Método: Método: Método: 
 Projeção Vertical, 

Projeção Horizontal. 
Projeção de Histograma 
Hill Climbing Algorithm 

Rede neural 

Reconhecimento Método: Método: Método: 
 Hidden Markov Model for OCR Rede neural Rede Neural 
Algoritmo para 
processamento 
da imagem 

Não abordou Não abordou Aquisição da placa; Binarização 
Extração dos caracteres; Extração das características 
Reconhecimento. 
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Atividade SOUZA (2000) 
Método: Pré-processamento e  Detecção da Placa 
Binarização da Imagem; Filtro de Sobel; Análise de variação tonal; Análise de histograma; 

Segmentação Método: 
 Agrupamento por similaridade 
Reconhecimento Método: 
 Rede neural 
Algoritmo para processamento da imagem Conversão cromática; Análise por variação tonal; Análise do dígitos; Verificação dos grupos e 

padronização dimensional; Processamento da placa; Extração dos caracteres; Redimensionamento dos 
caracteres; Reconhecimento dos caracteres; 
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3.3 Análise da estrutura de projetos de Sistemas 
de Reconhecimento automático de placas de 
Veículos 

 
 

Considerando que há uma lacuna na literatura, em relação às especificações de 

forma geral de um ambiente computacional, abordando sobre seus componentes, suas 

integrações e sistemas, para compor este trabalho foi realizada uma pesquisa em relação 

a projetos de sistemas de reconhecimento automático de placas e foram analisadas suas 

características entre elas: tipos de monitoramento, forma de detecção da presença do 

veículo, distribuição dos componentes, realização do reconhecimento dos caracteres. 

Tipos de Monitoramento 

Os tipos de monitoramento determinam as especificações dos equipamentos 

que podem ser utilizados. Os tipos mais comuns de monitoramento são fixo e móvel. 

No tipo fixo os equipamentos responsáveis pela realização da captura da 

imagem estão localizados ao longo da rodovia que está sendo monitorada e estão 

implantados em postes ou em pórticos. 

Pórticos são estruturas metálicas para fixação de placas de sinalização vertical 

aérea ou painel eletrônico de mensagem variável. Podem ser de dois tipos, que são:  

• Semipórticos ou bandeiras metálicas: estrutura composta por um pilar fixado 

ao bloco de fundação, que pode conter escada para acesso da manutenção e vigas de 

balanço;  

• Pórticos: estrutura composta por dois pilares fixados aos blocos de fundação 

com uma viga, podendo conter também escada para acesso da manutenção. 

Segundo especificações do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) de 

Pernambuco os pórticos deverão obedecer a uma altura de no mínimo 6 (seis ) metros e 

a distância da base para a faixa de rolamento é de um metro e meio. 
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Na figura 33 é apresentado um exemplo de um ponto fixo de monitoramento 

utilizando um pórtico. Nele podemos observar a presença das câmeras nos objetos em 

círculo e o computador para gerenciamento do sistema de identificação no objeto de 

formato quadrado. 

 
 

Figura 32: Exemplo de Ponto de Monitoramento Fixo instalado em Pórtico. 
 
 

 Projetos de ponto de monitoramento fixo utilizando postes também 

podem ser utilizados. Os postes em geral têm especificações de 4 polegadas e 1,5 

metros de cumprimento. A estrutura de aço é galvanizado a fogo e tem espessura de 

4,75 mm. Eles são fixados ao longo da via respeitando as distâncias mínimas 

especificadas. No caso de postes eles são fixados a um metro e meio no piso. 

 Nos projetos de monitoramento móvel, todos os equipamentos são 

instalados ou fixados em veículos automotores. A figura 34 apresenta um exemplo de 

uma estação de monitoramento móvel. 

 
 

Figura 33: Modelo de ponto de capturas Móvel. 
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Forma de detecção da presença do veículo 

Com base no estudo de BROUMANDNIA et al (2005) e ZTW (2011) pode-se 

destacar quatro métodos básicos são geralmente utilizados para detecção de veículos no 

sistema reconhecimento automático de placas de veículos: 

1) Detecção de Veículos indutivos: é utilizada uma bobina que tem o seu 

enrolamento instalado no pavimento. Quando o veículo passa sobre o sensor, ele causa 

alterações no campo eletromagnético, que são detectadas pelo sistema e acusam com 

eficiência a sua presença. Sua desvantagem é ter que instalar o sensor na pista, perdendo 

mobilidade 

2) Detecção de Veículos por laços magnéticos: é um conjunto sensor, 

composto por uma série de emissores e receptores de luz infravermelha, cada um 

instalado de um lado da pista. Conforme o veículo se locomove ele interrompe o feixe 

de luz e aciona o sensor. A desvantagem deste tipo de sensor é ter que instalar o sensor 

dos dois lados da pista, não sendo possível utilizá-lo em locais com mais de uma faixa 

de rolamento. Além disso, ele não é tão confiável por gerar alarmes falsos ao detectar 

outros objetos que não sejam veículos como, por exemplo, uma pessoa. 

3) Detecção do veículo por sensores infravermelhos ou laser: emite pulsos de 

luz infravermelha com período bem definido. Ao atingir um objeto, a luz é refletida e 

retorna ao sensor, onde é detectada. O tempo necessário para que a luz percorra este 

trajeto é medido e permite calcular a distância até o objeto que a refletiu. Assim é 

possível detectar a presença de um veículo. Sua desvantagem é o elevado custo do 

equipamento.  

4) A detecção pelos métodos de processamento de imagem digital ou sensor 

virtual: este tipo de sensor também é chamado de motion detector, por ter seu 

funcionamento baseado na detecção de movimento. Uma determinada área na imagem é 

selecionada onde o movimento deve ser detectado. Esta área é constantemente analisada 

pelo software da câmera ou pelo software LAP para determinar, através da comparação 

entre duas imagens consecutivas, a intensidade das variações ocorridas na imagem. Se 

estas variações tiverem sido superiores a um determinado limite pré-definido, chamado 
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de sensibilidade do sensor, o sensor é acionado, indicando que há um objeto se 

movendo. 

Distribuição dos equipamentos 

As distribuições dos equipamentos dependem do tipo de monitoramento 

realizado. 

Nos casos de monitoramento fixo estes equipamentos estão distribuídos ao 

longo da rodovia, nos postos de monitoramento ou de abordagem e nas centrais de 

gerenciamento. Estas estruturas variam de projeto para projeto. Em geral os 

equipamentos são distribuídos da seguinte forma:  

- Equipamentos de campo:  

É composto pela câmera, por iluminadores artificiais e computadores 

responsáveis pela realização do processo de captura e armazenamento da imagem e de 

dados coletados de acordo com o tipo de sensor utilizado. Nestes equipamentos de 

campo ainda podemos encontrar aqueles responsáveis pela comunicação sem fio entre 

os equipamentos de campo com a central de gerenciamento. 

- Equipamentos dos postos de monitoramento ou de abordagem 

São instalados os equipamentos responsáveis pela comunicação destes postos 

com as centrais de gerenciamento, como equipamentos ativos de rede, de comunicação 

com os equipamentos de campo e microcomputadores responsáveis pela apresentação 

dos monitoramentos realizados e utilização dos sistemas aplicativos transacionais. 

- Equipamentos da Central de Gerenciamento 

Na central de gerenciamento estão implantados os equipamentos responsáveis 

pela comunicação com os postos de monitoramento ou de abordagem, como os ativos 

de rede: firewall, switch de camada 3; servidores de aplicação para instalação do 

sistema aplicativo transacional e gerencial do projeto, bem como o armazenamento das 

imagens coletadas; servidores de comunicação segura com instalação de Redes Virtuais 

Privadas para permitir a comunicação segura e criptografada; o servidor de Banco de 

dados responsável pelo armazenamento dos dados coletados. 
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Nos casos de monitoramento fixo os equipamentos são distribuídos entre 

equipamentos de campo e equipamentos da central de gerenciamento: 

- Equipamentos de campo 

Compõem todos os equipamentos responsáveis pela captura de dados e 

imagens, ativos de rede responsáveis comunicação segura e criptografada, servidor de 

banco de dados temporário, onde são armazenadas as situações de veículos a serem 

monitorados, equipamentos de comunicação via rede sem fio (GSM, GPRS ou 3G). 

- Equipamentos da Central de gerenciamento 

Neste caso são utilizados os mesmo equipamentos descritos para uma central 

de gerenciamento de um projeto de monitoramento fixo. 

Processamento da imagem e Realização do reconhecimento dos caracteres 

Esta seção analisa como os projetos realizam o processamento da imagem e o 

reconhecimento de caracteres. Há projetos onde estas atividades são realizadas na 

central de gerenciamento, ou seja, todas as imagens e dados capturados são enviados 

para a central de gerenciamento que possuem computadores com os sistemas 

responsáveis pela realização do processamento e reconhecimento dos caracteres. 

Outra abordagem é a que o processamento da imagem e o reconhecimento de 

caracteres serem realizados no próprio local de captura da imagem, desta forma os 

equipamentos de campo são responsáveis por estas atividades e a imagem é enviada 

para a central de gerenciamento, passando pelo ponto de abordagem, já com os 

caracteres reconhecidos para serem armazenados em bancos de dados e serem 

realizadas as devidas consultas. 

A vantagem do reconhecimento realizado no local de captura das imagens não 

depende da comunicação com o ponto de abordagem ou com a central de gerenciamento 

para a realização desta atividade, ou seja, tem-se um ganho de desempenho do sistema. 

A desvantagem é na via tem que ser colocado um computador com um poder de 

processamento necessário para realização de tais atividades. 
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Nos casos de monitoramento móvel, toda a estrutura de equipamentos para a 

realização do processamento da imagem e reconhecimento dos caracteres deverá estar 

implantado no veículo base. Haja vista que o meio atual não dispõe de velocidade 

suficiente para uma comunicação entre o ponto de monitoramento e a central de 

gerenciamento. 

 Após a descrição dos aspectos que serão utilizados para a análise das 

estruturas de projetos já desenvolvidos, após uma pesquisa utilizando a rede mundial de 

computadores, foram escolhidos os projetos: Projeto Fronteiras e Projeto Leitor 

Automático de Placas (LAP) da empresa ZTW. 

 

Projeto Fronteiras 
 

Este projeto é mantido pela empresa Compuletra por meio de uma parceria 

entre a A Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização 

(FENASEG) com a Secretaria Nacional de Segurança Pública – SENASP e 

Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF), com o objetivo de realizar o 

monitoramento de BR`s, principalmente nas fronteiras do Brasil com os países do 

Mercosul, para detecção automática de veículos roubados ou furtados, bem como 

combater os crimes de evasão fiscal. (COMPULETRA, 2010). 

Tipo de Monitoramento 
 

O projeto foi idealizado para utilizar o formato fixo de monitoramento, onde as 

câmeras estão instaladas em pórticos ao longo da via a mais ou menos uma distância de 

1,2 Km dos pontos de abordagem. Cada câmera monitora uma faixa de rolamento. Por 

questão de segurança não serão informados os pontos de monitoramento. 

Forma de detecção da presença do veículo 
 

Atualmente a forma de detecção da presença dos veículos a serem monitorados 

é por meio de laços indutivos instalados ao longo da via. Mas, já existe projeto de 

migração para a detecção por meio do monitoramento da imagem. 

Distribuição dos equipamentos 
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Como o monitoramento é fixo, o ambiente está dividido em pontos de capturas, 

pontos de abordagem e central de gerenciamento. Nos pontos de captura estão 

instaladas câmeras IP que se comunicam com o ponto de abordagem via fibra óptica. 

Utiliza iluminação por meio de refletores para captura das imagens no período noturno. 

No ponto de abordagem estão instalados equipamentos que permitem a comunicação 

com os pontos de captura e com a central de gerenciamento, os equipamentos 

responsáveis pela segurança da informação e pelo do link de comunicação. O ponto de 

abordagem serve como gateway para a central de gerenciamento. Na central de 

gerenciamento estão implantados os equipamentos responsáveis pelo sistema de gestão, 

ou seja, servidores de aplicação e servidores de bancos de dados. 

Processamento da imagem e Realização do reconhecimento dos caracteres 
 

Durante a pesquisa realizada foi verificado que o processamento da imagem e o 

reconhecimento dos caracteres são realizados no ponto de abordagem. Ou seja, o 

equipamento de campo realiza a captura da imagem, que junto aos dados coletados no 

momento da passagem do veículo são enviados para o equipamento responsável pelo 

processamento da imagem e reconhecimento dos caracteres no ponto de abordagem. 

 

Projeto Leitor Automático de Placas (LAP) 

  
Este projeto é da empresa ZTW Tecnologia e visa, por meio da leitura 

automática de placas realizar o reconhecimento dos caracteres. Segundo informações 

em seu site (www.ztw.com.br) projeto funciona com um sistema que atua em conjunto 

com uma câmera de vídeo, que é o olho do sistema e gera a imagem dos veículos que 

serão identificados. Uma vez instalado, o sistema funciona de forma totalmente 

automática e ininterrupta: dia e noite, sete dias por semana. Devido a sua praticidade e 

baixo custo de operação, os sistemas LAP são utilizados em diversas aplicações tanto 

no setor público como no privado. 

Tipo de Monitoramento 
 

O LAP pode ser utilizado em pontos fixos e pontos móveis. Os pontos móveis 

podem ser acoplados em acessórios chamados “tripé” ou instalados em veículos. No 
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caso dos pontos fixos, as câmeras e demais equipamentos de campo são instalados em 

postes ou pórticos. O pode-se observar é a facilidade de utilização do ambiente no 

formato móvel, haja vista que para detectar um veículo o sistema não necessita de um 

sensor a ser acionado. 

Forma de detecção da presença do veículo 
 

Considerando a necessidade de se atribuir uma maior performance, o sistema 

utiliza a técnica de processamento de imagem digital. Portanto, assim que um veículo é 

filmado ao passar pelo local monitorado, ele é automaticamente detectado e 

identificado, sem qualquer interferência de sensor ou de operador. Com isto, a empresa 

visa evitar os problemas que são encontrados na utilização de sensores, onde capturam 

apenas uma imagem quando o sensor é ativado, e por isso têm somente uma chance para 

identificar o veículo. (ZTW, 2011) 

Distribuição dos equipamentos 
 

Todo sistema LAP é composto por pelo menos três partes: um conjunto óptico, 

composto por uma câmera filmadora e uma lente objetiva; o um software LAP 

responsável por identificar o veículo; um computador com o software LAP instalado e 

com uma interface para capturar a imagem obtida pela câmera. 

Sendo assim, os equipamentos são distribuídos entre os pontos de captura dos 

dados e imagens e pela central de operações. 

Nos casos de formato de monitoramento fixo apenas a câmera e o computador 

com o sistema instalado ficam ao longo da rodovia. A comunicação entre os pontos de 

capturas de dados e imagens e a central de operações acontece utilizando cabeamento 

estruturado ou link de rádio. 

Nos casos de monitoramento móvel, além da câmera e do computador para 

utilização do sistema, devem ser instalados servidores de banco de dado para armazenar 

as informações mais recentes possíveis em relação às restrições que possam a constar 

para os veículos monitorados. 
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Na central de operações são instalados os equipamentos responsáveis pela 

disponibilidade da interface do sistema para o usuário final e administrador, pelo 

serviço de comunicação e do servidor de Banco de Dados. 

Processamento da imagem e Realização do reconhecimento dos caracteres 
 

Considerando que o sistema realiza os tipos de monitoramento fixo e móvel e 

visando dar mais eficiência às atividades de processamento da imagem e 

reconhecimento dos caracteres, estas atividades são realizadas nos computadores 

instalados junto aos equipamentos de campo responsáveis pelo monitoramento.  

 

3.4  Conclusão 
 

Como resultado na análise dos trabalhos relacionados a processamento de 

imagens para sistemas de reconhecimento automático de placas de veículos verifica-se 

que SOUZA (2000), NUKANO (2004), DUAN (2005) e MANGALINGAM (2010) 

apresentaram algoritmos para a realização da atividade de processamento de imagem, 

onde em todos os casos forma especificados três passos: detecção da placa, 

segmentação e reconhecimento.  

Pode-se observar que para a detecção da placa os estudos de SOUZA (2000), 

BECERIKLI et al (2007) e DUAN et al (2005) utilizaram o método de analise adptativa 

limiar para detecção de limites de objetos e trabalharam em imagens binarizadas em 

borá a captura seja realizada no formato colorido, passndo assim por uma etapa de 

conversão cromática. SOUZA (2000) e DUAN et al (2005) apresentaram o uso do filtro 

de Sobel para facilitar a identificação das bordas dos elementos. Já NUKANO et al 

(2004) apresentou um método de detecção de placas utilizando rede neural de três 

camadas. 

Na segmentação foi utilizado por DUAN et al (2005) e ZENGH et al (2010) as 

técnicas de projeção de histograma nos formatos vertical e horizontal, porém o trabalho 

de Zheng demonstrou mais eficiência com a melhoria com a aplicação do algoritmo de 

Hill-Climbing. NUKANO et al (2004) apresentou a técnica de segmentação utilizando 

Rede neural. 
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No aspecto do reconhecimento dos caracteres, todos os trabalhos que 

abordaram sobre esta atividade SOUZA (2000), NUKANO et al (2004), DUAN et al 

(2005), BECERIKLI et al (2007), WANG (2009) e ZHENG et al (2010) utilizaram a 

técnica de rede neural, com destaque para Wang que utilizou uma rede Neural RBF, 

diferentemente dos demais que utilizaram deres Neurais MLP. 

Após a realização da análise das estruturas de projetos já desenvolvidos e 

implantados, visando dar uma base maior para o objetivo desta dissertação, que é 

investigar e propor um ambiente computacional visando a realização de reconhecimento 

automático de Placas de Veículos, pode-se concluir que com o avanço dos processos de 

comunicação móvel, as empresas e o governo estão avançando neste sentido e 

desenvolvendo e contratando serviços de monitoramento do tipo móvel e utilizando 

tecnologias e recursos que dão mais velocidade ao processamento da imagem. Porém 

mais investimentos devem ser feitos em equipamentos que possam acompanhar o uso 

destas tecnologias. 

Quanto ao local para o processamento da imagem e realização do 

reconhecimento dos caracteres da placa, verifica-se que estas atividades têm mais 

eficiência quando realizadas no próprio ponto de capturas dos dados e imagens, pois 

independe de comunicação entre estes pontos e uma central de operações para o devido 

envio do arquivo com imagem e dados para serem realizadas estas atividades.
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Capítulo 4 

Proposta de Ambiente Computacional  
 

 

Neste capítulo será apresentado o ambiente computacional proposto para 

reconhecimento automático de placas de veículos, resultante da pesquisa realizada neste 

trabalho sob o ponto de vista dos processos a serem desenvolvidos, os recursos 

tecnológicos envolvidos, bem como, em relação a aspectos como tecnologias para 

comunicação e integração entre sistemas.  
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4.1 Introdução 
 
 

Algumas abordagens têm sido propostas na literatura com a intenção de prover 

uma solução de processamento de imagem para reconhecimento de padrões 

[GONZALES (1993), CASTRO (1995), BURR (1998), BARBOZA (2004), 

GONZALES et al (2004), FERREIRA (2008)] e mais especificamente para o 

identificação e reconhecimento automático de padrões em imagens de placas de 

veículos [SOUZA (2000), CAMPOS (2001), BAILEY (2002), RAHMAN (2003), 

KOVAL et al (2005), CHEN e et al (2007), BROUMANDNIA et al (2005), ZHENG et 

al (2010), MEGALINGAM et al (2010) e ZTM (2011)] . Entretanto, nem todas fazem 

uma abordagem geral do ambiente computacional a ser utilizado, isto é, hardwares, 

softwares, processos, rede de comunicação e bancos de dados. 

Tomando como base a análise realizada no capítulo anterior, onde alguns 

projetos foram analisados em relação ao aspecto geral de um ambiente computacional 

para reconhecimento automático de placas de veículos e também foram feitos estudos 

da literatura, com o foco no processamento digital e reconhecimento de padrões em 

imagens, o ambiente computacional proposto prevê o monitoramento no modo fixo e 

serão apresentadas questões referentes ao desenvolvimento de alguns processos, além 

das características e especificações de recursos tecnológicos como hardware, software e 

rede de comunicação com o objetivo de realizar reconhecimento automático de placas 

de veículos com consultas a bancos de dados, bem como a gestão operacional e 

administrativa dos procedimentos realizados. 

Inicialmente será apresentada a estrutura macro do ambiente e em seguida 

serão detalhados os processos e cada um dos componentes das suas camadas: Hardware, 

Software e Rede. 

Vale ressaltar que este ambiente computacional proposto foi implantado e 

posto em teste para validação dos requisitos especificados neste capítulo. 
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4.2  Estrutura Macro do Ambiente Computacional 

 
O ambiente computacional proposto foi idealizado para realizar o 

monitoramento no modo fixo e ser capaz de realizar o reconhecimento automático de 

placas de veículos, sendo constituído de forma macro por 3 (três) módulos: Ponto de 

Captura de Dados e Imagem de Veículos Automotores (PCDIVA); Ponto de 

Abordagem (PA) e Central de Gerenciamento (CG). A figura 35 representa 

esquematicamente esta estrutura macro, com seus componentes e o processo de 

identificação do veículo, com consultas e atualização em bancos de dados. Observa-se, 

porém, que a junção de um PCDIVA e um PA é denominado Ponto de Monitoramento. 

 
 

Figura 34: Representação esquemática da estrutura Macro do ambiente computacional proposto.  
 

Características e Funcionalidades Macro de um PCDIVA 

● Voltado para a captura, armazenamento temporário, processamento, 

reconhecimento de caracteres em imagens de placas de veículos e 

recebimento de alertas operacionais; 
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● Realizar, no modo fixo ou móvel, a captura da imagem e processamento 

para o Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) das placas de 

identificação veicular, nos períodos diurno (presença de luz natural) e 

noturno (ausência de luz natural). 

● Um veículo é detectado ao entrar na área monitorada trafegando a uma 

velocidade máxima de 160 km/h.e iniciado todo o processo de Captura da 

imagem e coleta de dados 

● Num PCDIVA, junto com a imagem capturada de um veículo, também são 

registradas as demais informações necessárias para a perfeita identificação 

do local, da hora, do equipamento, sentido de tráfego, e do veículo 

trafegando na área monitorada. 

● Possibilidade de monitorar a coleta e o envio desses registros de forma 

remota, a partir do Centro de Gerenciamento, de forma individual para cada 

PCDIVA. 

● Cada PCDIVA é responsável pelo monitoramento de um a faixa de 

rolamento, ou seja, um PCDIVA corresponde a uma câmera. 

 

Características e Funcionalidades Macro de um Ponto de Abordagem 
(PA) 
 

● Estrutura física de apoio à realização da abordagem aos veículos com 

detecção de irregularidades. 

● Cada PA deverá estar vinculado a 02 (dois) ou 04 (quatro) PCDIVA`s. 

● São atividades previstas para serem executadas no Ponto de Abordagem: 

○ Realização de consulta a Sistemas de Defesa Social em uso no Estado de 

Pernambuco com o objetivo de complementar as informações no 

momento da abordagem. 

○ Recebimento de alarmes operacionais e preenchimento de relatórios por 

meio de sistema informatizado. 
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Características e Funcionalidades Macro do Centro de Gerenciamento 
(CG) 
 

● O Centro de Gerenciamento tem por finalidade prover os serviços de 

acompanhamento “on-line” de toda a operação prevista nos pontos de 

monitoramento, armazenando e processando todos os dados coletados, em 

tempo real, gerando e recebendo alarmes, e relatórios sobre a operação, 

funcionando em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias 

por semana e terá as seguintes características:  

● As atividades abaixo são realizadas no Centro de Gerenciamento: 

●  Pesquisa manual de placas capturadas nas seguintes circunstâncias: 

● No caso de alarmes operacionais em situações de roubo/furto ou de 

agendamento de monitoramento especial.  

● Nos casos de alarmes operacionais para veículos com placas sujas ou 

encobertas por objetos vinculados aos veículos. 

● Comunicação com o ponto de abordagem associado ao PCDIVA 

responsável pela captura das informações, e informar que o veículo deverá 

ser abordado.  

● Monitorar os alarmes administrativos em relação ao funcionamento da 

solução informatizada.  

● Reprodução dos dados capturados pelo sistema e/ou introduzidos pelos 

operadores, apresentando textos e imagens com qualidade fotográfica.  

● Análise e pré-classificação das imagens capturadas onde, para cada imagem 

incorreta deverá permitir a reprodução, em papel, de dados e imagens 

capturados pelos equipamentos. 

 

4.3  Processos 
 

Um processo é um conjunto de atividades que são realizadas atendendo a uma 

sequência pré-estabelecida. Para o ambiente computacional proposto foram 
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identificados dois processos principais: Processo para a escolha dos pontos de 

monitoramento, denominado processo de estruturação do ambiente e o processo para 

reconhecimento automático de padrão em placas de veículos com consultas a bancos de 

dados e integração de sistemas, denominado processos de sistema. 

 

Processo para a escolha dos pontos de monitoramento 

 
A escolha de um ponto de monitoramento, seja no modo fixo ou móvel de 

monitoramento, deve ser a fase inicial para a implantação do ambiente computacional 

proposto. Em cada ponto de monitoramento deverão ser realizadas as atividades de 

captura da imagem e dados da placa do veículo como ponto de partida do 

processamento da imagem para o reconhecimento automática dos caracteres e a 

realização da abordagem do veículo no caso de irregularidades encontradas. 

Na definição destes pontos foram verificadas a situação da rodovia como 

iluminação e rotas de fuga, locais para servir como ponto de abordagem, estrutura de 

link de comunicação e de energia elétrica. 

Neste processo foram realizadas as atividades apresentadas na figura 36 e 

descritas logo em seguida. 

 
Figura 35: Representação esquemática da estrutura Macro do ambiente computacional proposto. 

 
 

1 – Identificar as rodovias e os pontos. 
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Nesta atividade foram analisados pontos estratégicos nas rodovias para 

implantação dos pontos de capturas de dados e imagem do veículo (PCDIVA) e do 

ponto de abordagem (PA).  

No PCDIVA estarão os recursos tecnológicos de campo responsáveis pelo 

processamento da imagem digital da placa do veículo, desde a captura até a realização 

do OCR com apoio de equipamento instalado próximo ao ponto de captura. 

Aspectos técnicos foram observados na identificação destes pontos, como: 1) 

Terrenos montanhosos podem prejudicar a comunicação entre o PCDIVA e o Ponto de 

abordagem, no caso da comunicação ser por meio de rede sem fio e utilizando ondas de 

rádio; 2) Proximidade a canaviais e margens de rios pode prejudicar a operação do 

equipamento nos casos de queimadas em plantis de cana e catástrofes Naturais com 

enchentes; 3) Proximidade de curvas facilita o trabalho de fiscalização, pois não 

identifica facilmente o PCDIVA e utiliza-se o fator surpresa no monitoramento do 

veículo; 4) Não podem ser próximo a rotas de fuga ou ter desvios permitindo que o 

veículo possa burlar o monitoramento; 5) Estes pontos não devem ser colocados em 

locais com possibilidade de engarrafamentos, pois poderá comprometer a atividade de 

identificação do veículo e processamento da imagem, pois veículos poderão estar muito 

próximos uns aos outros. 

No aspecto operacional, o objetivo deste ambiente computacional é realizar a 

apresentação de alarmes operacionais nos casos de identificação de irregularidades nos 

veículos monitorados. Sendo assim, a correta identificação dos locais que servirão como 

Pontos de Abordagem (PA) tornará mais eficiente a atividade de fiscalização. Nos 

pontos escolhidos para implantação deste ambiente já têm estrutura física montada e já 

estão sendo utilizados por servidores públicos. 

Nos pontos de abordagem serão realizadas as seguintes atividades: 1) 

Recebimento de alarmes operacionais e preenchimento de relatórios por meio de 

sistema informatizado; 2) Abordagem aos veículos identificados com irregularidade; 3) 

Realização de consulta nos Sistemas Informatizados de Defesa Social implantados no 

Estado de Pernambuco com o objetivo de complementar as informações no momento da 

abordagem.  
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Todos os PA estão conectados a dois ou quatro PCDIVA - um para cada faixa 

de rolamento num sentido da via, ou seja, rodovias duplicadas, para cada sentido são 

utilizados 2 (dois) PCDIVA. 

2 – Analisar o fator Veículo Médio Dia (VMD) dos pontos nas rodovias 

O veículo médio dia (VMD) é um fator utilizado para indicar tráfego de 

veículos em uma rodovia. Estes fatores são identificados por equipamentos eletrônicos 

instalados nas mesmas. O VMD é importante para dimensionamento da técnica de 

detecção da presença do veículo e da infra-estrutura de armazenamento de imagens e 

dados e de processamento, pois quanto maior o VMD, maior será o processamento 

realizado e a área de armazenamento de imagens e dados. 

Na implantação do ambiente foram localizados pontos de monitoramento com 

VMD de 15000 (quinze mil) veículos. 

3 – Analisar e avaliar a Estrutura Física do ponto de monitoramento 

Considerando que um ponto de monitoramento é o conjunto de um PCDIVA 

com um PA nesta etapa foram analisadas as estruturas físicas de ambos locais. Foram 

observados aspectos como: 1) energização no ponto de abordagem e no PCDIVA; 2) 

área de segurança para realização da abordagem ao veículo com irregularidade. 

Levando em consideração que os agentes de fiscalização poderão se deparar com 

situações de veículos com irregularidades de roubo ou furto e até com o criminoso 

conduzindo o mesmo. 

4 – Analisar a relevância operacional do ponto.  

Após a identificação do ponto de monitoramento de acordo com aspectos 

técnicos e identificada uma infra-estrutura satisfatória para a realização das atividades 

previstas para um ponto de monitoramento, foram analisados aspectos de relevância 

operacional. Nesta ocasião foram observados quais os tipos de atividade de fiscalização 

pode ser feita: 1) fiscalização de combate a crimes contra o patrimônio onde os veículos 

são subtraídos; 2) Crimes contra a pessoa, onde veículos são utilizados para a prática do 

delito. Por exemplo, o crime de sequestro; 3) Fiscalização de trânsito; 4) Fiscalização no 
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combate a crimes de natureza fiscal, onde possíveis veículos podem ser apontados como 

suspeitos de transporte de cargas com irregularidade fiscal. 

 Pela estrutura apresentada ao passar pelo PCDIVA o veículo terá sua 

imagem capturada e o reconhecimento dos caracteres da placa realizado; em seguida 

serão realizadas consultas a bancos de dados para constatação de irregularidades e 

acionamento de alarmes operacionais nos Pontos de Abordagem. Para que todo este 

processo torne-se operacional e levando em consideração a velocidade da via, a 

distância entre o PCDIVA e o ponto de abordagem deve ser calculada para que haja 

tempo suficiente para o processamento da imagem, consulta a banco de dados, 

acionamento do alerta operacional e realização da abordagem. 

Durante a realização desta investigação, pode-se constatar que no modo fixo, 

em uma rodovia com velocidade máxima de 100 km/h um tempo de 15 segundos para 

captura da imagem e apresentação de alerta com irregularidade é mais que suficiente 

para o agente de fiscalização tomar conhecimento e realizar a devida abordagem ao 

veículo. 

5 – Verificar a necessidade de cooperação com outros órgãos. 

Após a identificação dos pontos de capturas de dados e imagens de veículos, os 

mesmos deverão estar localizados às margens de uma rodovia Estadual, rodovia Federal 

ou em uma via sob fiscalização do município. Sendo assim, antes de ter sido iniciada 

qualquer obra para instalação de um PCDIVA, foram solicitadas autorizações aos 

órgãos responsáveis. Em Pernambuco, no caso de rodovias Federais, o Departamento 

Nacional de Intervenção de Trânsito (DNIT), nos casos de rodovias estaduais, o 

Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e nos casos de utilização de vias urbanas, 

os órgãos fiscalizadores de trânsito das Prefeituras Municipais.. 

Para que estas autorizações sejam realizadas foi necessária a apresentação do 

projeto físico da implantação do PCDIVA descrevendo: 1) especificação detalhada do 

poste de fixação dos equipamentos de campo; 2) distâncias e entre os laços indutivos 

detectores de presença e o poste de fixação do ponto de captura; 3) distância segura 

entre o acostamento da via e o poste de fixação. 
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Processo para reconhecimento automático de padrão em placas de 
veículos com consultas a bancos e integração de sistemas. 
 

O processo proposto para reconhecimento automático de padrão em placas de 

veículos com consultas a bancos e integração de sistemas foi especificado com base nos 

estudos de Souza (2000), BAILEY (2002), Gonzáles et al (2004) e GONZAGA (2007). 

Para todas as atividades do processo serão especificados os requisitos 

funcionais e não funcionados identificados como necessários para um monitoramento 

efetivo e o reconhecimento automático de placas de veículos. 

A figura 37 demonstra o processo utilizado no ambiente proposto para realizar o 

reconhecimento automático de padrão em placas de veículos focando na aquisição da 

imagem, Processamento da imagem, Comunicação, armazenamento e apresentação. 

 

 

 

 
Figura 36: Fluxo do processo para processamento da imagem da placa, consultas em bancos de dados e alertas 
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1 – Aquisição da Imagem 

 

Para implementação do ambiente proposto, em relação à atividade de aquisição 

da imagem foram levados em consideração: 1) tipo de monitoramento; 2) forma de 

detecção da presença do veículo e 3) Equipamentos utilizados. 

A solução proposta utiliza o formato de monitoramento fixo, onde 

equipamentos que compõem o PCDIVA foram instalados ao longo da via em postes e a 

forma de detecção da presença do veículo foi utilizando laços indutivos instalados na 

rodovia.  

Os equipamentos utilizados estarão descritos na seção de Arquitetura de 

Hardware. 

Esta estrutura foi implantada atendendo as seguintes características: 

• Cada PCDIVA deverá monitorar 01 (uma) faixa de tráfego. 

• Um veículo deverá ser detectado ao entrar na área monitorada trafegando 

a uma velocidade máxima de 160 km/h.e iniciar todo o processo de 

Captura da imagem e coleta de dados. 

• Realizar, no modo fixo, a captura da imagem e Reconhecimento Óptico 

de Caracteres (OCR) das placas de identificação veicular, nos períodos 

diurno (presença de luz natural) e noturno (ausência de luz natural). 

• Um veículo deverá ser detectado ao entrar na área monitorada trafegando 

a uma velocidade máxima de 160 km/h.e iniciar todo o processo de 

Captura da imagem e coleta de dados. 

• Em caso de indisponibilidade de funcionamento do link de comunicação 

existente entre o PCDIVA e o PA, a captura das informações não deve 

sofrer solução de continuidade, devendo os dados e imagens ser 

armazenados localmente no ponto de captura. Assim que o link de 

comunicação for restabelecido, deverão ser transmitidos os dados 
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armazenados durante o período em que o link esteve inoperante, de modo 

que não haja perda de identificação de veículos. 

 

2 – Processamento da Imagem 

 

Estudos de Barroso (1999) mostram que para lidar com o tráfego pesado, o 

tempo médio de processamento deve ser inferior a 1 segundo por número de matrícula. 

Para ZTM (2011) é presente a possibilidade de realizar a identificação de 20 placas por 

segundo, devido ao fato do avanço das tecnologias existentes. Sendo assim, a forma da 

captura da imagem, tecnologias de manipulação e edição de imagens digitais e técnicas 

de reconhecimento de padrão são aspectos de grande relevância neste processo para 

poder os índices propostos por Barroso (1999) e ZTM (2011) possam ser atendidos. 

Conforme discutido no capítulo 2 o processamento envolve as atividades de 

Pré-processamento, Segmentação, Representação e Descrição, e Reconhecimento e 

Interpretação. Porém com base nos estudos analisados no capítulo três [SOUZA (2000), 

NUKANO et al (2004), DUAN et al (2005), BECERIKLI et al (2007), WANG (2009) e 

ZHENG et al (2010)] para o ambiente proposto será dado o foco nas atividades de 

detecção da placa, segmentação e reconhecimento, porém não focando nos algoritmos, 

haja vista que na implementação deste ambiente foi utilizada uma biblioteca 

proprietária, onde ela é a responsável pela realização de todas as atividades de 

processamento: detecção da placa na imagem, segmentação e reconhecimento. Logo o 

desenvolvimento dos algoritmos não fez parte do estudo.  

Durante a investigação realizada neste trabalho foram identificadas e levadas 

em consideração, as seguintes características em relação ao processamento da imagem: 

1) Quanto à Detecção 

• A identificação de placas e o Reconhecimento Óptico de Caracter (OCR) 

deverão ser realizados dentro dos seguintes requisitos: 

o Placa nacional, padronizada pelo CONTRAN.  

o Placas de diferentes cores e tipos de caracteres alfa-numérico; 
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o Placas de veículos com ângulo moderado de incidência dos raios 

solares sobre a placa; 

o Placas de veículos em condições de chuva e/ou neblina; 

o Placas de veículos em períodos diurnos e noturnos;  

o Placas de veículos que trafeguem em velocidade até160 km/h; 

o Placas de Automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões; 

• No mínimo a placa traseira dos veículos. 

• O sistema deverá permitir a detecção consecutiva de placas em intervalos 

mínimos de 0,50 segundo. 

 

2) Quanto ao Reconhecimento 

• O PCDIVA deverá permitir, após a captura da imagem, o 

reconhecimento óptico de caractere (OCR), o qual tem por objetivo obter 

dados alfa-numérico de uma imagem capturada da placa de identificação 

de um veículo e transformá-los em dados digitais.  

• Por questões de garantia de qualidade e de segurança da informação no 

processo de coleta de dados, e garantia do monitoramento, o 

Reconhecimento Óptico de Caractere deverá ser realizado, 

obrigatoriamente, no próprio PCDIVA, enviando posteriormente os 

dados e imagens para o Centro de Gerenciamento. 

• Possui recurso que permite indicar a placa provável do veículo 

monitorado quando pelo menos 5 dos 7 caracteres das placas tenham 

sido decodificados, utilizando recursos de inteligência artificial com base 

em algoritmos de recursividade, onde uma vez identificados e 

confrontados prováveis veículos, serão realizados alarmes na central de 

gerenciamento.  

• O sistema somente indicará uma alternativa de placa para cada passagem 

de veículo. Para casos em que a placa tenha caracteres assemelhados, 
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como as letras “O”, “D” e “Q” o sistema deverá escolher o resultado 

mais provável. 

• O erro máximo para leitura e decodificação dos dados alfanuméricos é de 

10% (dez por cento) para imagens obtidas com a luz natural do dia e de 

20% (vinte por cento) para as imagens obtidas a noite, com as seguintes 

observações:  

o Estes erros são as leituras irregulares de placas legíveis gerando 

problemas na identificação do veículo. Estes casos deverão ser 

tabulados na Central de Gerenciamento para acompanhamento e 

controle de qualidade. 

o Para o cálculo do índice de acerto previsto no item anterior 

deverão ser descartados os veículos com placas ilegíveis a olho 

nu e placas de motocicletas. 

• Não serão consideradas como erros de leitura, as imagens nas quais os 

veículos não possuírem placas, as placas estiverem sujas ou encobertas 

por objetos vinculados aos veículos, ou ainda, devido a condições 

climáticas adversas (neblina, chuva torrencial, etc.). 

3 – Comunicação 

Considerando que a comunicação em um sistema de processamento digital de 

imagens envolve comunicação local, entre os equipamentos do sistema de 

processamento de imagem, e comunicação remota de um ponto ao outro, tipicamente 

para a transmissão de dados e das imagens e realização de consultas a bancos de dados. 

Na comunicação entre os componentes do ambiente proposto foi verificada a 

possibilidade de ser utilizadas tecnologias de rede sem fio na comunicação entre os 

PCDIVA e os Pontos de Abordagem e entre o Ponto de Abordagem e a Central de 

Gerenciamento é utilizada a estrutura de cabeamento estruturado, por se tratar de redes 

de longa distância. Na implementação lógica da comunicação foram utilizadas técnicas 

como Virtual Private Network (VPN) traduzida para Rede Virtual Privada, com a 

utilização do protocolo IPSec. Detalhes sobre o uso de VPN e IPSec podem ser 
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observado em Junior et. al. (2009), onde o s autores apresentam detalhes técnicos 

referentes a implementações de VPN utilizando IPSec. 

Quanto aos equipamentos que devem ser utilizados, os mesmos serão 

detalhados a seguir, quando da explicação da arquitetura de rede implementada neste 

ambiente proposto.  

Em relação à comunicação, o ambiente proposto foi implementado para 

atender as seguintes características:  

• Deverá ser possível monitorar a coleta e o envio dos registros de forma 

remota, a partir do Centro de Gerenciamento, de forma individual para cada 

PCDIVA. 

• As imagens geradas e dados capturados pelos PCDIVA deverão ser 

enviados on-line de forma automática para o Centro de Gerenciamento. 

• Velocidade mínima de comunicação entre o PA e cada Ponto de Captura 

de Dados e Imagem de 10000 Mbps, podendo ser via fibra óptica ou via rádio. 

• Garantia da segurança da informação dos dados trafegados. 

• A comunicação com os Bancos de Dados Externos ou aplicações externas, 

deverá ser feita via web service ou objetos distribuídos (CORBA). 

 

4 – Armazenamento 

Quanto ao armazenamento, foram identificadas e especificadas as seguintes 

características:  

• Os arquivos digitais gerados deverão criptografados e protegidos contra 

alteração dos dados, pois poderão ser utilizados por Autoridade Policial ou de 

Trânsito na análise e julgamento da consistência dos dados capturados pelos 

pontos de Monitoramento.  

• Os dados e imagens capturados e com a identificação dos veículos, devem 

estar armazenados no Centro de Gerenciamento, em Banco de Dados 
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Relacional, mantendo-se um histórico operacional por um período mínimo de 

6 (seis) meses, sendo realizado um backup em mídia externa neste período. 

• Para a identificação do veículo, deverão ser coletados no PCDIVA os 

seguintes dados, além da imagem do veículo: 

o Placa do veículo 

o Data da gravação em dia, mês e ano (dd/mm/aaaa); 

o Instante da gravação em hora, minuto e segundo (hh:mm:ss); 

o Sentido da via; 

o Código para identificação do equipamento e do local de operação, com 

tamanho suficiente para indicar:  

o O número de identificação do equipamento e dados do local (rodovia, 

km, sentido e município); 

o Número seqüencial representando a quantidade de registros efetuados 

dentro do mesmo PCDIVA. 

• A imagens armazenadas e criptografadas só deverão ser recuperadas com a 

utilização do sistema. 

• O Servidor de Gerenciamento de Banco de dados será o responsável pela 

guarda dos dados e foi especificado para atender as características de alta 

performance e disponibilidade. 

• O dimensionamento do espaço deve-se levar em consideração os arquivos 

serão armazenados no formato JPEG e que o tamanho das imagens registradas 

pelo sistema, utilizando o formato JPEG de compressão, varia entre 35 kB e 

85 kB, chegando a não mais do que 90 kB para imagens noturnas de veículos 

escuros, devido ao ruído produzido pela câmera em ambientes com luz 

insuficiente. Para efeito de cálculo de espaço de armazenamento pode ser 

considerada uma média de 60 kB por imagem. Assim, cada gigabyte de 

memória pode armazenar aproximadamente 15 mil imagens. 

• Todas as imagens registradas pelos PCDIVA, após a perfeita captura, 

decodificação da placa e identificação dos veículos, deverão estar disponíveis, 
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imediatamente após a passagem dos veículos, no tempo máximo de 20 (vinte) 

segundos, em condições normais de uso de comunicação, para ser 

encaminhada Bancos de Dados externos ao ambiente 

 

5 – Apresentação 

Para a fase de apresentação, neste ambiente, serão utilizados os sistemas 

denominados módulo de abordagem e módulo de gestão. As descrições detalhadas 

destes módulos serão apresentadas a seguir na seção referente à arquitetura de Software.  

 

4.4 Especificação das arquiteturas de Hardware, 
Software e de rede do ambiente computacional 
proposto. 

 

Após especificação da estrutura macro do ambiente e dos processos 

considerados neste trabalho como principais para implantação do ambiente proposto, 

serão agora detalhadas as especificações as arquiteturas de Hardware, Software e de 

Rede. A partir deste ponto, serão apresentadas as características do ambiente que já foi 

implantado por meio de um convênio entre a Secretaria de Defesa Social do Estado de 

Pernambuco e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. 

 

Arquitetura de Hardware 
 

A arquitetura de Hardware é a composição de todos os equipamentos que 

compõem o ambiente computacional. Serão apresentados aspectos como detalhamento 

técnico e objetivo de cada equipamento e serão divididos de acordo com o três (3) 

módulos do sistema: Ponto de Captura de Dados e Imagem (PCDIVA), no Ponto de 

Abordagem (PA), que junto forma um ponto de monitoramento e o Centro de 

Gerenciamento. A figura 38 apresenta a topologia com distribuição dos equipamentos 
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do ambiente proposto. Os Hardwares utilizados para a topologia da rede e para 

comunicação entre os elementos serão descritos na seção de arquitetura de rede.
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Figura 37: Topologia do ambiente Proposto com o diagrama de equipamentos de Hardware de Rede e de Comunicação 
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Ponto de Monitoramento 
 

Conforme já descrito anteriormente um ponto de monitoramento é composto 

pelos recursos tecnológicos a serem instalados no Ponto de Captura de Dados e Imagem 

(PCDIVA) e no Ponto de Abordagem (PA).  

Este ambiente foi projetado para utilização do PCDIVA no modo fixo, ou seja, 

uma infra-estrutura de recursos tecnológicos que devem ser instalados ao longo de 

rodovias para realizar monitoramento de uma faixa de rolamento. 

A limitação financeira foi um fator decisivo na análise da estrutura de hardware 

proposta, contudo sem perder as características de alto desempenho e escalabilidade. 

No PCDIVA proposto foi identificada a necessidade de utilização dos 

seguintes hardwares: Câmera CCD, Conjunto de iluminadores, Computador, 

Equipamento de comunicação on-line e estabilizador de energia. Além destes 

equipamentos, é utilizado um sensor de presença. De acordo com os tipos de sensores 

apresentados por ZTW (2011), foi utilizado o tipo Laço Indutivo, onde com o 

enrolamento da bobina foi instalado no pavimento e quando o veículo passa sobre o 

sensor causa alterações no campo eletromagnético, que são detectadas e acusam com 

eficiência a sua presença. Este laço indutivo foi instalado a uma distância média de 20 

(vinte) metros da base do poste de sustentação das câmeras CCD. 

 
 

Figura 38: Estrutura de equipamentos para um PCDIVA no modo fixo 

 
 



Capítulo 4 – Proposta de Ambiente Computacional 83 

  

A figura acima apresenta um PCDIVA que está monitorando uma via com duas 

faixas de rolamento no mesmo sentido, no formato fixo. Pode-se observar a presença de 

duas câmeras CCD1 com sua caixa protetora, sendo uma para cada faixa de rolamento, 

um conjunto de iluminadores, no total de dois para cada câmera, o equipamento para 

comunicação entre o PCDIVA e o Ponto de Abordagem e uma caixa metálica que está 

alojando um computador e um estabilizador de energia e no-break
2
. 

A câmera CCD e os iluminadores são os equipamentos responsáveis pela 

atividade de captura da imagem. Analisando sob os aspectos de qualidade técnica e 

preço de custo foi identificada como necessárias as seguintes características para as 

câmeras de captura das imagens: 

• Captura de dados em Preto e Branco, CCD de 1/2” e com alta sensibilidade 

a luz infravermelha. 

• Alta sensibilidade (0.1 lux).  

• Ajustes de balanço de cor. 

• Alta velocidade de captura (shutter), permitindo imagens nítidas mesmo 

para veículos em velocidades elevadas (acima de 150km/h).  

• Resolução das câmeras: 640 X 480 pontos (horizontal x vertical).  

• Especificação das lentes: Lente fixa de 50mm , ou com ajuste de “zoom” 

(5- 60mm).  

• Controle automático de íris. Distância focal: 17 a 23 metros..  

• Uma câmera independente para cada faixa de rolamento monitorada.  

• Para proteção à corrosão e vandalismo deverá ser comlocada dentro de 

uma caixa cilíndrica em chapa de aço de 5mm galvanizada. 
                                                 

1 Um dispositivo de carga acoplado (CCD) é um aparelho que é projetado para converter brilho óptico de 
amplitude em sinais elétricos utilizando uma pluralidade de CCDs e em seguida reproduzir a imagem de 
um objeto usando sinais elétricos, sem restrição de tempo. 

2 O no-break (que em inglês é chamado UPS, Uninterruptible Power Supply) é um dispositivo que 
oferece uma proteção extra ao seu equipamento. No caso da falta de energia elétrica, o no-break continua 
alimentando o seu micro durante o tempo necessário para que você salve o seu trabalho. 
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Com o objetivo de evitar corrosões e vandalismos, inclusive impacto de 

projéteis, as câmeras são envolvidas por um caixa cilíndrica em chapa de aço de 5 mm 

galvanizada, com dimensão: 230 X 100mm. Caixa dos iluminadores confeccionada em 

aço com pintura eletrostática em epoxi, com 3mm de espessura, resistente a corrosão e a 

vandalismo (impacto de projéteis). Dimensão: 200 x 200 X 310 mm. 

Considerando que a iluminação interfere na qualidade do reconhecimento do 

padrão nas imagens de placas de veículos, no ambiente proposto, em cada PCDIVA, 

devem ser instalados Iluminadores Infravermelhos, para garantir o monitoramento dos 

veículos também no período Noturno e sem precisar a disponibilização de iluminação 

artificial, pois nos casos de necessidade de capturas da imagem de frente do veículo, 

esta iluminação artificial poderá ocasionar problemas de ofuscamento ou encadeamento 

aos motoristas. 

São características do Iluminador: 

• Iluminador de luz infravermelha com matriz de leds ou de lâmpada 

xenon com filtro infravermelho, totalmente imperceptível ao olho 

humano, evitando qualquer tipo de ofuscamento;  

• Caixa em aço galvanizado de 3mm de espessura, com alta resistência a 

corrosão e a vandalismo (impacto de projéteis). Dimensão: 200 x 200 X 

310 mm;  

• Alcance de até 45 metros (condição normal sem chuva e neblina). 

Considerando que no próprio PCDIVA serão realizadas as atividades de 

processamento da imagem, faz do conjunto de componentes do PCDIVA um 

computador com capacidade de armazenamento temporário e de processamento. Este 

computador á acoplado em uma caixa metálica: São características do computador 

implantado para o ambiente proposto: 

• Processador com a capacidade mínima de processamento de um 

PENTIUM III com  

• 1.2 Ghz (ou equivalente) e 512 Mbytes de memória;  
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• Um Módulo para monitoração de velocidade para cada faixa de 

rolamento, expansível até 4 quatro faixas;  

• Um Slot tipo PCI, para o controle da placa digitalizadora;  

• Unidade de disco rígido (h.d.) de no mínimo 80 Gbytes;  

• Interface de comunicação do tipo paralela (LPT1).  

• No Slot tipo PCI, será instalado uma placa de digitalização de imagem, 

que receberá os sinais de vídeo das câmeras.  

• Na unidade de disco (h.d) estão instalados todos programas utilizados no 

PCDIVA.  

Por questão de segurança este computador é acoplado numa caixa metálica 

com as seguintes características: 

• Painel para fixação dos módulos e demais equipamentos.  

• Disjuntores gerais.  

• Tomadas para alimentação 110/220V. 

• Borneira de alimentação 110/220V.  

• Suporte com blindagem para fixação e proteção do microcomputador na 

porta da caixa.  

• Proteções da fiação de campo e da alimentação.  

• Módulos de comando dos iluminadores infravermelhos.  

• No-break.  

• Fontes de alimentação de 12V das câmeras.  

• Ventiladores. 

No Ponto de Abordagem tem instalados os equipamentos responsáveis pela 

comunicação entre o PCDIVA e o PA como um roteador wireless, para receber o sinal 

da antena responsável pela comunicação sem fio, via rádio, e demais equipamentos 

ativos de rede, sendo estes responsáveis pela comunicação do PA com o centro de 

Gerenciamento. Estes equipamentos serão descritos na seção referente a arquitetura de 
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rede. Por fim no PA possui um computador tipo estação de trabalho que é utilizado 

única e exclusivamente para acessar o módulo Abordagem do sistema de gestão. Não se 

faz necessário especificar este equipamento por se tratar de um equipamento apenas 

para apresentação dos monitoramentos realizados. 

 

Central de Gerenciamento 
 

Na Central de Gerenciamento estão implantados os equipamentos servidores 

onde estão instalados os Sistemas de Comunicação, Sistema de Gerenciamento de 

Banco de Dados (SGBD) e o Sistema de Gestão.   

Analisando a figura 4.4 são identificados dois equipamentos servidores 

denominados SRV 1 e SRV 2. Os dois servidores possuem as seguintes características:  

Servidor 1 : 

• 2 processadores Intel Xeon 2.27GHz Quad Core 

• 8GB RAM 

• 2 interfaces Broadcom NetXtreme II BCM5716 Gigabit Ethernet 

• 2 discos Seagate ST31000524NS 1TB 15000rpm em RAID1 

 

Servidor 2 : 

• Processador Intel Xeon 2.93GHz Quad Core 

• 8GB RAM 

• 2 interfaces Broadcom NetXtreme II BCM5716 Gigabit Ethernet 

• 2 discos Seagate ST31000524NS 1TB 15000rpm em RAID1 

Os dois servidores trabalharão de forma espelhada para garantir a alta 

disponibilidade do serviço. Entre eles tem um cabo crossover
3 interligando-os e outra 

interface é utilizada para disponibilizar o serviço. 

                                                 
3 Um cabo crossover, também conhecido como cabo cruzado, é um cabo de rede par trançado que 

permite a ligação de 2 (dois) computadores pelas respectivas placas de rede sem a necessidade de um 
concentrador (Hub ou Switch) 
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Em cada um deles serão instaladas 5 máquinas virtuais, conforme figura 40. 

Foram configurados 3 servidores de aplicação e 2 servidores de Banco de Dados, 

dedicado. 

 

Figura 39: Topologia dos servidores virtualizados em cada Servidor na Central de Gerenciamento. 

 

Os três (3) três servidores de aplicação foram implantados para as seguintes 

utilidades: 

• SrvApp1: Servidor virtual onde a aplicação RAP é executada. Configurado 

com o sistema operacional Ubuntu Linux 8.04 32bits, com 4 processadores 

virtuais, 1GB de RAM e 100GB de armazenamento. Este servidor será 

acessado via internet para acesso ao sistema RAP que será descrito na 

seção de arquitetura de Software. 

• SrvApp2: Servidor virtual para receber os dados capturados na rodovia. 

Configurado com o sistema operacional Ubuntu Linux 8.04 32bits, com 4 

processadores virtuais, 512MB de RAM e 250GB de armazenamento. 

• SrvApp3: Servidor virtual para responder à pesquisa de placas especiais. 

Configurado com o sistema operacional Ubuntu Linux 8.04 32bits, com 4 

processadores virtuais, 512MB de RAM e 100GB de armazenamento. Esta 

funcionalidade de placas especiais será descrita na seção de arquitetura de 

software. 
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• SrvBD1: Servidor virtual com a base de dados relacional para a aplicação 

RAP. Configurado com o sistema operacional Ubuntu Linux 10.04 64bits, 

com 4 processadores virtuais, 2GB de RAM e 300GB de armazenamento. 

• SrvBD2: Servidor virtual com a base de dados relacional para a pesquisa 

de placas especiais. Configurado com o sistema operacional Ubuntu Linux 

10.04 64bits, com 4 processadores virtuais, 2GB de RAM e 300GB de 

armazenamento.  

Conforme topologia da figura 4.5 os servidores de Banco de Dados ficam 

isolados dos demais e os servidores de aplicação 2 e 3 só devem ser acessados de dentro 

da rede interna e pelo equipamento instalado no Ponto de Abordagem. 

 

Arquitetura da Rede e de Comunicação 

Esta seção visa apresentar as características e especificações dos 

equipamentos responsáveis pela configuração da rede de comunicação do ambiente 

proposto. Serão apresentados os dispositivos separando pelo ponto de monitoramento e 

pela Central de Gerenciamento. 

 
Ponto de Monitoramento 
 

A comunicação no Ponto de Monitoramento entre o PCDIVA e o PA poderá 

ser realizada por meio de cabeamento estruturado ou via wireless, dependendo das 

condições do terreno e distância entre estes pontos. A comunicação entre o PA e o CG 

deverá ser por meio de comunicação via internet. A integração do ambiente com outros 

sistemas de bancos de dados será realizada com as tecnologias existentes atendendo às 

características dos ambientes a serem integrados.  

Na arquitetura proposta e de acordo com a topologia da figura 38 a 

comunicação do PCDIVA com o PA foi feita via Rádio. Para tanto foi montada uma 

infra-estrutura de rede de comunicação ponto a ponto, com criptografia de 256 bits entre 

as estações que compõem a comunicação entre os módulos do ponto de monitoramento. 

Assim, em cada PCDIVA tem uma antena responsável pela comunicação via rádio. E 
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considerando que as condições do terreno entre estes pontos, foram instaladas entre 1 

(uma) e 2 (duas) antenas repetidoras.  

No ponto de abordagem pode-se verificar a presença de 4 (quatro) 

equipamentos ativos de rede: um Unified Threat Management (UTM), um roteador 

wireless, um Roteador e um Switch gerenciável L2. 

O UTM - é um equipamento responsável pela configuração da segurança da 

comunicação da rede. No ambiente dois UTM fazem o fechamento da VPN utilizando 

IPSec. 

“As VPNs (Virtual Private Networks) ou redes virtuais 
privadas são redes sobrepostas às redes públicas, tendo as 
mesmas características. São chamadas “virtuais” por que são 
uma ilusão, os circuitos virtuais não são circuitos reais e que a 
memória virtual não é memória real.” (TANENBAUM appud 
JUNIOR, 2009). 

 

“IPSEC (IP Security Protocol) é um conjunto de protocolos 
que define a arquitetura e as especificações para prover 
serviços de segurança dentro do protocolo IP. Foi padronizado 
para garantir interoperabilidade, mecanismo de criptografia 
para o IPv4 e Ipv6. IPSec também define um conjunto de 
serviços de segurança, incluindo integridade dos dados, 
autenticação, confidencialidade e limite de fluxo de trafego.” 
(SILVA appud JUNIOR, 2009) 

 

Desta forma a comunicação entre o ponto de monitoramento e a central de 

gerenciamento acontece de forma segura. Na verdade há duas camadas de segurança, 

um com o arquivo da imagem sendo enviado criptografado por criptografia assimétrica 

e o outro por meio do tunelamento pela VPN implementada com os UTM. 

O roteador Wireless é utilizado para estabelecer a comunicação sem fio, via 

rádio, entre o PCDIVA e o PA. 
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O roteador é o equipamento responsável por estabelecer a comunicação com o 

backbone
4 do estado de Pernambuco, denominado PE Multidigital (PE-

MULTIDIGITAL, 2011). 

O Switch gerenciável atuante na camada 2, ou Layer 2, permite a comunicação 

entre os dispositivos no PA. 

 

Central de Gerenciamento 

 

Analisando a figura 4.5 verifica-se que há um isolamento entre os servidores 

virtualizados em Servidor Principal na central de gerenciamento. Este isolamento é 

realizado por Redes Locais Virtuais (VLAN) é possível pois o Switch na central de 

gerenciamento é um Switch Gerenciável Layer 3.. 

“Através de um switch gerenciável pode-se monitorar uma 
rede e dividi-la em sub-redes utilizando VLAN (Virtual Local 
Area Network), que é um grupo flexível de dispositivos que 
podem estar em qualquer lugar de uma rede, mas que 
mantenham comunicação como se estivesse no mesmo 
segmento físico.” (FERNANDES, 2010) 

 

Desta forma, os servidores de bancos de dados estão isolados dos servidores de 

aplicação por questão de segurança da rede. 

Com este tipo de Switch é possível também criar uma rede isolada com cada 

ponto de monitoramento utilizando o mesmo conceito de VLAN. 

Na central também encontramos o UTM, já especificado anteriormente. 

 

 

 

 
                                                 
4 Backbone é o termo utilizado para identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da 

Internet passam.  
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Arquitetura de Software 
 

Nesta seção serão explicados todos os componentes de software que podem ser 

encontrados no ambiente proposto. Como forma de explanar toda a estrutura de 

componentes de software que é utilizada para que um ambiente de reconhecimento 

automático de placas possa ser implementado, foi desenhado um diagrama de 

componentes previsto na Unified Model Language (UML) para especificar a 

comunicação processo de reconhecimento de placa com consulta a bancos de dados e 

emissão de alerta, foi desenhado um diagrama de caso de uso. 

Com o intuito de explanar como acontece a comunicação e a integração entre 

os sistemas, será explanado o início com a captura da placa e seguindo até a emissão do 

alarme operacional ou administrativo no Ponto de abordagem. 

Serão analisados todos os componentes ou módulos da arquitetura de software 

do ambiente proposto e descrito na figura 41. 

1) Componente OCR: módulo de sistema que fica no PCDIVA e é responsável 

pela realização de todas as atividades referentes ao processamento da imagem e 

reconhecimento da placa do veículo. No ambiente proposto foi utilizado um software de 

OCR proprietário implementado em uma Dynamic-link library (DLL)e que é utilizado 

para reconhecimento via OCR. Este módulo é responsável por gravar na imagem os 

dados do monitoramento realizado e no cabeçalho do arquivo JPEG os dados do 

referido monitoramento. 

2 ) Sender: É o módulo que fica no PCDIVA e é responsável por enviar o 

arquivo do monitoramento realizado para o módulo de comunicação. Esta comunicação 

passa pelo geatwa
5
y que fica no PA. 

3) Comunicação: Este módulo fica no servidor de aplicação que se comunica 

com os pontos de monitoramento e é responsável por encaminhar o arquivo para os 

módulos atualizador e consulta. 

                                                 
5 Geteway é uma máquina intermediária geralmente destinada a interligar redes ou mesmo traduzir 

protocolos. 
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4) Consulta: O módulo consulta é um Web Service
6 que recebe o arquivo com o 

parâmetro de entrada e retorna as informações do veículo. O algoritmo desta consulta é 

o seguinte: a) É acionado o módulo objeto CORBA que faz a integração do ambiente 

proposto com outros sistemas. Como retorno são apresentados os dados do veículo e 

informações de restrições. Caso haja algum problema de comunicação com o objeto 

CORBA, é retornado nulo para os dados do veículo; b)  Neste caso o módulo de 

consulta faz uma pesquisa na base de dado local de monitoramento, para verificar se 

pelo menos já houve registro anterior. c) Caso haja alguma resposta de irregularidade ou 

de placa com monitoramento especial, é enviada uma mensagem ao módulo alarme para 

cadastrar o alerta, que será visualizado pelo sistema de gestão. 

5) Atualizador: O módulo atualizador é responsável por registrar o 

monitoramento na base local e nos bancos de dados remotos parceiros com a Secretaria 

de Defesa Social de Pernambuco – (SDS/PE). 

6) Objeto CORBA: este módulo é responsável por integrar o ambiente com os 

sistemas aplicativos da Secretaria de Defesa Social, do Departamento Estadual de 

Trânsito (DETRAN) e no Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). 

7) Gestor Local: É o módulo que roda localmente no ponto de abordagem e se 

comunica com o módulo comunicação para verificar a existência de alarmes. 

8) Gestão: o Módulo Gestão é utilizado para gerenciar todos os parâmetros do 

ambiente. 

9) Veículos PE e RENAVAM: Módulo responsável pela comunicação do 

ambiente com os sistemas da SDS/PE e acessa os bancos de dados do DETRAN e 

REANAVAM. 

10) SGBD: Módulo responsável pelo gerenciamento do Banco de Dados. É 

representado pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, para atender as requisições 

dos módulos que necessitam registrar ou consultar informações de monitoramentos e de 

placas com agendamento especial.  

                                                 
6 Web service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações 

diferentes. 
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11) Alarme: Módulo responsável pelo gerenciamento dos alarmes do ambiente, 

sejam eles alarmes operacionais ou administrativos.  

Considerando que o ambiente de sistema básico é o linux para todos as 

máquinas do ambiente, toda comunicação é realizada por meio de Socket
7
. Em 

ambientes linux as aplicações de usuário realizam todas as requisições de rede através 

da camada de sockets. São eles que realizam a comunicação do usuário com a rede. Esta 

camada é baseada na mesma camada do BSD 4.3, cujo é suficientemente genérica para 

abranger um grande número de endereços de rede para uma gama de protocolos 

(IP,UDP,TCP,ICMP). (FRANCO, 2005) 

                                                 
7 Um soquete é definido como a combinação de um endereço IP, um protocolo, e o número da porta do 

protocolo. 
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Figura 40: Diagrama de componentes de todos os módulos de sistemas previstos no ambiente proposto neste trabalho. (Fonte: autor) 
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Com base na UML o diagrama responsável pela representação da iteração das 

funcionalidades com os atores do sistema, foi desenhado o Diagrama de Caso de Uso da 

aplicação. (figura 42). 

 
 
 

 
Figura 41: Diagrama com os principais casos de uso do ambiente. 

 

 

Com base no diagrama de caso de uso, serão apresentadas as funcionalidades 

principais de cada Caso de Uso: 

UC 1 – Módulo Gestão: 

Solução integrada de Gestão, com acesso via web, objetivando gerenciar os 

parâmetros operacionais da solução e permitir a gestão da emissão de alertas 

operacionais de veículos com irregularidade constatada pelo sistema (veículo roubado, 

licenciamento irregular ou qualquer outro tipo de irregularidade cadastrada no sistema) 
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ou quando for determinado um agendamento de monitoramento especial para aquele 

veículo. 

UC 2 – Módulo de Relatório 

Os relatórios deverão ser gerados de forma remota, através de formulário que 

possibilite a realização de consultas e sumarização dos resultados sobre a base de dados 

histórica da passagem de veículo contida no banco de dados do Centro de 

Gerenciamento, de acordo com os seguintes critérios mínimos: 

• Local de monitoramento; 

• Volume de tráfego geral; 

• Periodicidade (diário/semanal/mensal/anual); 

• Período de análise (data/hora de início e data/hora de término); 

• Sentido de monitoramento;  

• Placa do veículo; 

• Pela combinação de quaisquer dos critérios anteriores.  

• Além destes podem ser emitidos os seguintes relatórios: 

• Volume total de veículos irregulares ou não, local/sentido, com data 

(DD:MM:AAAA), dia da semana, horário (HH:MM:SS), durante 24 

(vinte e quatro) horas diária; 

• Relatório de acesso do sistema pelos tipos de usuários, data, hora e 

quantidade de informação acessada; 

• Relatório de alarmes emitidos por localidade e tipo de alarme 

(roubo/furto, Agendamento); 

• Relatório com resultados de abordagem, por local, com identificação do 

tipo de ocorrência, a serem preenchidos pelos agentes de fiscalização;  

• Envio automático de relatórios através de email para usuários 

cadastrados para esta funcionalidade. 
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UC 3 – Gestão de alarmes: 

 

• Os alarmes administrativos ou operacionais devem ser gerados no 

momento de algum acontecimento que demande uma ação imediata de 

quem o está recebendo para não comprometer o sistema.  

• Os alarmes operacionais são aqueles que identificam alguma 

irregularidade no veículo monitorado após consulta aos bancos de dados 

remotos, bem como na consulta de veículos com monitoramento especial 

ou nos casos de veículos sem placa, as placas estiverem sujas ou 

encobertas por objetos vinculados aos veículos. 

• Os alarmes administrativos são aqueles que identificam alguma 

irregularidade nos sistemas implantados. 

• As ações realizadas, após apresentação do ALARME, devem ser 

registradas em relatórios online pelos agentes da Contratante que atuam 

nos PA`s e na Central de Gerenciamento, sendo estas passíveis de 

auditoria. Ao ser confirmado o recebimento do alarme deve ser 

apresentado em tela, automaticamente, o referido relatório que deverá 

permanecer aberto até que seja completamente preenchido e encerrado. 

• Os alarmes operacionais deverão ser apresentados nos Pontos de 

Abordagem, bem como, no Centro de Gerenciamento, sendo estes 

reforçados por dispositivos visuais e sonoros em ambos locais. Já os 

alarmes administrativos deverão ser apresentados apenas no Centro de 

Gerenciamento. 

• Os alarmes operacionais poderão ser enviados via email ou emissão de 

aviso em tela e terão os seguintes dados, de acordo com o tipo: 

o Alarme de Suspeita de Roubo ou furto. 

o Alarme de Monitoramento Especial. 

o Alarmes operacionais nos casos os veículos não possuírem 

placas, as placas estiverem sujas ou encobertas por objetos 

vinculados aos veículos. 



Capítulo 4 – Proposta de Ambiente Computacional 98 

 

UC 4 – Modulo Blitz 

 

• Permitir visualizar em tempo real as passagens de veículos nos pontos de 
monitoramento. 

 

UC 8 – Módulo Abordagem 

 

• Caso de uso prevê o preenchimento de relatórios nos casos de alarmes 

operacionais.  

• Acessa as mesmas funcionalidades do modo Blitz 

Para os casos de uso 5, 6 e 7 é apresentado o fluxograma representado pela 

figura 3 

 

Figura 42: Fluxograma para representar o Casos de Uso 5, 6 e 7 da figura 42 
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Com base na figura 43, o fluxo inicia com a captura da imagem. Nesta 

atividade é realizada a captura de no mínimo 5 imagens, por monitoramento. Esta 

imagem é submetida ao sistema de OCR que retorna o resultado. Caso o resultado não 

seja satisfatório e ainda haja imagem para ser lida este processo é feito novamente até 

utilizar todas as imagens ou receber um resultado positivo. Ao receber o resultado 

positivo a imagem é enviada para o módulo Sender que envia o arquivo para o módulo 

de comunicação.  

O módulo de comunicação recebe o arquivo e envia para o módulo consulta 

que realiza as devidas consultas e envia para o módulo atualizador. No caso de placa 

reconhecida o módulo atualizador envia os dados para os bancos de dados remotos.. 

Caso não seja reconhecida a informação é armazenada e encerra-se o fluxo. 

Com o resultado da consulta é verificado se há alguma restrição de roubo ou 

furto e caso não tenha verifica se há agendamento de placa especial, caso haja algumas 

destas duas restrições o modulo de alarme é acionado. 
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Capítulo 5  

Análise dos Resultados  
 
 

 

Neste capítulo serão descritos os resultados obtidos com a implantação do 

ambiente proposto. Foi realizada uma avaliação em tempo real para validar alguns 

parâmetros como o tempo entre a captura da imagem e retorno com o alarme 

operacional nos casos de restrição para a placa do veículo, taxas de acerto na detecção 

das placas e na devida identificação. 
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5.1  Metodologia da análise 
 

A avaliação e a análise dos resultados foram realizadas por um período entre os 

dias 01 de janeiro de 2011 a 30 de janeiro de 2011, com intervalos de 05 dias (05/01, 

10/01, 15/01, 20/01, 25/01, 30/01) e utilizando os movimentos capturados em todos os 

PCDIVA. Para fins de tabulação dos dados foram gerados os seguintes grupos com base 

no período de hora dos movimentos capturados em cada dia: A – 08h00 às 09h00, B – 

14h00 às 15h00 e C – 18h00 às 19h00.  

A motivação de realizar as avaliações de análise das imagens nos horários da 

manhã, vespertino e noturno foi para verificar a eficiência do sistema de OCR, que de 

acordo com a especificação deveria garantir uma taxa mínima de acerto de 

Reconhecimento dos caracteres capturados em 90% durante o dia e 80% a noite, 

considerando, porém, as condições climáticas e o estado de visibilidade das placas. 

As especificações e parâmetros apresentados no capítulo 4 em relação aos 

critérios de eficiência deste ambiente de reconhecimento automático de placas de 

veículos serão avaliados. São eles: 

• O erro máximo para leitura e decodificação dos dados alfanuméricos é de 10% 

(dez por cento) para imagens obtidas com a luz natural do dia e de 20% (vinte 

por cento) para as imagens obtidas a noite, com as seguintes observações:  

o Estes erros são as leituras irregulares de placas legíveis gerando 

problemas na identificação do veículo. Estes casos deverão ser tabulados 

na Central de Gerenciamento para acompanhamento e controle de 

qualidade. 

o Para o cálculo do índice de acerto previsto no item anterior deverão ser 

descartados os veículos com placas ilegíveis a olho nu e placas de 

motocicletas. 

• Não serão consideradas como erros de leitura, as imagens nas quais os veículos 

não possuírem placas, as placas estiverem sujas ou encobertas por objetos 
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vinculados aos veículos, ou ainda, devido a condições climáticas adversas 

(neblina, chuva torrencial, etc.). 

Durante o período de avaliação dos grupos A, B, e C não foram constatadas 

reações climáticas adversas que comprometessem a captura da imagem e realização do 

OCR, ou seja, a avaliação foi realizada nas condições normais de tempo. 

Com o objetivo de dar mais eficiência ao trabalho de avaliação e análise dos 

resultados, foi seguida e aperfeiçoada uma metodologia de determinação de índices de 

acerto sugerida por ZTW (2011), onde após análise das imagens dos movimentos 

capturados, foram comparadas as placas de cada veículo que passou com a placa 

registrada pelo sistema.  

Ao realizar estas comparações foram identificadas as seguintes situações: 1) 

Erro de detecção: O veículo passou pelo ponto de captura e não foi detectado ou foi 

capturada uma imagem que não continha a placa do veículo; 2) Erro de leitura: A 

imagem do veículo possui uma placa sem problemas de visibilidade, porém o sistema 

não detectou a placa e nem realizou o OCR; 3) Erro de OCR: A placa foi identificada, 

porém os caracteres não foram devidamente extraídos e reconhecidos; 4) Acerto: A 

placa foi identificada e todos os caracteres foram devidamente extraídos. A soma destes 

quatro índices constitui o total de imagens capturadas. Depois de comparar todas as 

imagens, foi dividida a quantidade de imagens atribuídas a cada caso pelo universo de 

imagens de veículos monitorados para obter os índices de acerto na forma de 

porcentagem. 

Para medição dos resultados foram identificados dois índices de acertos: 

Porcentagem de acerto geral e Porcentagem de acerto do OCR. A porcentagem de 

acerto geral é o resultado da divisão da quantidade de acertos pelo total de imagens 

capturadas, ou seja, desejou-se avaliar todas as atividades do sistema, desde a detecção 

da presença do veículo até o devido reconhecimento dos caracteres. A porcentagem de 

acerto de OCR é o resultado da divisão da quantidade de acertos pela quantidade de 

imagens devidamente capturadas com a placa dos veículos. 

Nos casos de erro de detecção, onde imagens dos movimentos foram 

capturadas e não continha a placa do veículo, desejou-se também separar por modelos 
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de veículos sendo: Caminhões, Ônibus, Automóvel Passeio ou Motocicleta. Cujo 

objetivo foi avaliar de acordo com cada grupo a maior incidência de modelo de veículo 

que houve erro de detecção. 

Nos casos de erro de OCR foi identificada a quantidade de caracteres que 

foram extraídos e tiveram o reconhecimento realizado de forma errada. Para isto foi 

realizada a seguinte contagem: em quantas placas o sistema errou apenas 1 (um) 

caractere, apenas 2 (dois) caracteres ou mais de 2 (dois) caracteres. Obtendo-se, 

portanto, a distribuição da quantidade de erros cometidos em cada placa. 

Segundo ZTW (2011), o sistema que erra poucos caracteres em uma placa está 

mais perto de ser um sistema ideal do que outro que erra diversos caracteres por placa.  

 

4.2  Análise dos resultados 
 

Com base nos dados coletados foi gerada a tabela 3 abaixo descrita: 

  Grupos  
Item Análise A B C Total 

1 Imagens de Monitoramento 1.584 2.200 1.549 5.333 
2 Erro de detecção 160 203 129 492 
3 Erro de Leitura 10 28 16 54 
4 Erro de OCR 101 170 213 484 
5 Qtd Acerto 1.313 1.799 1.191 4.303 

           

6 

Imagens devidamente 
capturadas com a placa do 
veículo 1.424 1.997 1.420  

           
7 % Acerto Geral 83% 82% 77%  
8 % Acerto OCR 92% 90% 84%  

 
Tabela 3 – Resultado da análise dos monitoramentos do ambiente proposto 

 
 

Segue abaixo uma explanação sobre cada item da tabela 3:  

1) O item Imagens de monitoramento corresponde ao total de imagens 

capturadas de monitoramentos de acordo com o período e com o grupo de horário A, B 
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ou C. O total geral de imagens capturadas foi 5.333 (cinco mil trezentos e trinta e três). 

No grupo A (08h00 às 09h00) foram 1.584 (hum mil quinhentos e oitenta e quatro) 

imagens. No grupo B (14h00 as 15h00) foram 2200 (duas mil e duzentas) imagens e no 

grupo C (18h00 as 19h00) foram 1.549 (hum mil quinhentos e quarenta e nove) 

imagens. 

2) Erros de detecção que especificam as quantidades de erros de detecção da 

presença de veículos. Com o intuito de detalhar ainda mais este item, foram 

identificados os modelos de veículos em cada erro de detecção, cujos dados constam na 

tabela abaixo: 

Erro de detecção A %A B %B C %C % Total 
Caminhão 78 49% 96 47% 60 47% 48% 
Ônibus 12 8% 22 11% 10 8% 9% 
Automóvel 14 9% 16 8% 5 4% 7% 
Motocicleta  56 35% 69 34% 54 42% 36% 
Total 160  203  129   

 
Tabela 4 – Detalhamento dos erros de detecção por modelos de veículos 

 

Na tabela 4 identifica-se que, de acordo com os grupos de capturas de imagens, 

a quantidade de erros para cada modelo de veículo e sua porcentagem em relação ao 

grupo, bem como a porcentagem de cada modelo em relação ao total de erros de 

detecção. Por exemplo: A quantidade de erros de detecção de caminhões no grupo A foi 

de 78 (setenta e oito) monitoramentos correspondendo a 49% dos erros deste grupo e no 

total dos erros de detecção, os caminhões corresponderam a 48% dos erros. Outra 

análise que se pode realizar é que no período de horário do grupo B houve maior 

quantidade de erros de detecção de presença de veículos. 

As figuras 44 e 45 apresentam exemplos de erros de detecção mais comuns e 

acontecem quando os caminhões têm suas imagens capturadas sem as devidas placas. 

Isto acontece quando os mesmos saem da faixa de rolamento no momento do 

acionamento do sensor para capturar a imagem do monitoramento e gera um lixo 

eletrônico para o sistema. 
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Figura 43: Modelo de erro de captura de placa com a 

lateral do caminhão 

Figura 44: Modelo de erro de captura de placa com a 

lateral do caminhão 

  

3) Os erros de leitura foram tabulados nos casos onde as imagens dos veículos 

possuíam a imagem legível e o sistema não conseguiu realizar o OCR. No grupo A 

houve 10 (dez) ocorrências; no grupo B 28 (vinte e oito) ocorrências; no grupo C 16 

(dezesseis) ocorrências. 

4) Os erros de OCR foram identificados quando os resultados do processo de 

reconhecimento da imagem e extração dos caracteres não correspondiam com o que 

estava apresentado na imagem. Com o intuito de melhor analisar estes erros, foram 

tabulados os dados de acordo com a quantidade de caracteres errados, conforme descrito 

na tabela 5. 

 
Erro de OCR A %A B %B C %C % Total 
Incorreto 1 Caracter 35 35% 46 27% 89 42% 35% 
Incorreto 2 Caracteres 28 28% 56 33% 49 23% 27% 
Incorreto Mais de 2 
Caracteres 38 38% 68 40% 75 35% 37% 
Total 101  170  213   

 
Tabela 5 – Resultado da análise dos erros de OCR 

 
  

Com base na tabela 5 verifica-se quantidade de cada tipo de erro de acordo 

com os grupos de monitoramento, bem como a sua porcentagem de cada tipo em 

relação total de erros de OCR de cada grupo. Por exemplo: Ao analisar o grupo B, os 

casos de erros de mais de 2 (dois) caracteres chegaram a 68 (sessenta e oito) ocorrências 

correspondendo a 40% do total de erros daquele grupo. 
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Outra análise que pode ser realizada é que no grupo C (período noturno) houve 

maior incidência de erros de OCR e que os erros com 1 caracter e mais de 2 caracteres 

incorretos foram em maios quantidades, correspondendo a 35% e 37%, 

respectivamente. Como exemplo de erro de OCR em mais de 2 (dois) caracteres segue a 

figura 46 onde na imagem a placa do veículo é PEQ7318 e o sistema reconheceu 

PEG3318. 

 
Figura 45: Erro de OCR em mais de 2 (dois) caracteres. 

 
 

5) A Quantidade de acertos corresponde a quantidade de OCR realizados com 

sucesso dentro do universo do total de imagens capturadas em cada grupo de 

monitoramento. 

6) A quantidade de imagens devidamente capturadas com a visibilidade da 

placa do veículo, corresponde a quantidade total de imagens de monitoramento 

subtraindo-se as quantidades de erros de detecção. Este item serve para validar a 

porcentagem de acerto do OCR, pois este índice deve ser avaliado com base nas 

imagens que têm de forma visível a placa do veículo. 

7) O percentual de acerto geral (% Acerto Geral) é o resultado da análise de 

desempenho de todo o ambiente. Neste item foi avaliado o desempenho do ambiente 

proposto nas atividades desde a detecção de presença do veículo até a realização do 

processo de OCR. Ou seja, o percentual é o resultado da divisão entre a quantidade de 

acertos em relação ao total de imagens capturadas de monitoramentos. Por exemplo: 
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Com base na análise dos monitoramentos do grupo A o percentual de acerto geral foi de 

83%. 

8) O percentual de acerto de OCR (% Acerto OCR) é o resultado da análise de 

desempenho do ambiente em relação ao processo de OCR a partir das imagens de 

monitoramento que possuem de forma visível a placa do veículo. Ou seja, o percentual é 

o resultado da divisão da quantidade de acertos pela quantidade de imagens 

devidamente capturadas com a visibilidade da placa do veículo. O resultado esperado 

para este índice era de 90% de acerto para monitoramentos diurnos e 80% para os 

noturnos. Porém, como pode ser observado no item 8 da tabela 4, o ambiente obteve um 

índice de 91% de acerto de OCR nos monitoramento diurnos, obtidos pela médias dos 

monitoramentos dos grupos A e B e 84% de acerto de OCR nos monitoramentos 

noturnos, obtido com base no grupo C. 

 



Capítulo 6 – Conclusões e Trabalhos Futuros 108 

Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

Implantar um projeto de sistema de automático de reconhecimento de 

caracteres necessita ter a visão de todos os componentes que são necessários para o 

projeto. Neste sentido, o presente trabalho explanou sobre todos os pontos necessários 

para desenvolvimento de projetos com tal objetivo. 

Conforme explicitado no capítulo 2, na literatura atual há muitos trabalhos que 

abordam sistemas de reconhecimento automático de caracteres de placas de veículos, 

porém havia ficado uma lacuna, em relação ao que deve ser levado em consideração 

quando se quer implantar um ambiente computacional para reconhecimento de padrões 

em placas de veículos. 

Desta forma, o objetivo do trabalho foi propor uma arquitetura de um sistema 

integrado para o processamento de imagem digital e reconhecimento de caracteres em 

placas de veículos de forma automática, com a realização de consultas a banco de dados 

e integrando sistemas por meio da plataforma de distribuição de software, cujo ambiente 

foi descrito no capítulo 4. 

Ao longo dos capítulos deste trabalho foram abordados aspectos teóricos em 

relação a sistemas de reconhecimento de padrões, inclusive utilizando redes neurais e 

sobre processamento digital de imagem. Esta base contribuiu para o estudo realizado 

sobre reconhecimento automático de placas de veículos, onde foram identificados 

autores que se complementavam em seus trabalhos e ficou um entendimento que todos 

focaram nas fases de detecção, segmentação e reconhecimento. 

Uma vez identificados os trabalhos relacionados ao estudo de reconhecimento 

automático de placas de veículos, a investigação foi direcionado para investigar quais as 

características comuns e identificáveis em projetos de monitoramento já implantados no 

Brasil. Foram explorados aspectos como o tipo de monitoramento, forma de detecção 
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do veículo, forma de realização do OCR e a distribuição dos equipamentos. Como 

resultado, verificou-se que o processo de detecção do veículo utilizando sensores de 

presença implantados na via é eficiente e utiliza menos recursos de tecnologia da 

informação quanto à detecção utilizando processamento de imagem, porém esta última 

torna mais segura a atividade, pois não depende de nenhuma estrutura física para 

realizar a detecção da presença do veículo na área de monitoramento. No ambiente 

proposto foi utilizado um sensor de presença implantado na via para realizar a detecção 

do veículo.  

No capítulo 4 o ambiente proposto foi especificado. Nesta especificação foi 

dado foco nos assuntos que não são explorados na literatura atual: aspectos de 

componentes de hardware, software e rede de comunicação e a integração entre 

sistemas. Foi apresentada uma arquitetura de hardware que pode ser utilizada em 

qualquer projeto com o mesmo objetivo da pesquisa e foram detalhados os aspectos dos 

softwares de integração e de gestão que são necessários para que um sistema de 

reconhecimento automático de placas possa se eficaz. Com o objetivo de avaliar o 

desempenho do ambiente proposto, o mesmo foi implantado, analisado e verificado a 

sua eficiência.  

Como limitação ao trabalho, não foram discutidas técnicas algorítmicas 

utilizadas nas atividades voltadas para o processamento da imagem, pois como foi 

explanado no capítulo 3 este assunto vem sendo bastante discutido e melhorado na 

literatura [SOUZA (2000), NUKANO et al (2004), DUAN et al (2005), BECERIKLI et 

al (2007), WANG (2009) e ZHENG et al (2010)]. Vale salientar que no ambiente 

proposto foi utilizado um componente proprietário que realiza de forma encapsulada o 

reconhecimento automático da placa do veículo em todas as fases: detecção, 

segmentação e reconhecimento.  

Porém durante a operação do ambiente e análise dos resultados descritos no 

capítulo 5, verificou-se a eficiência do processo de reconhecimento automático das 

placas monitoradas, pois com base no universo de 5333 (cinco mil trezentos e trinta e 

três) imagens capturadas, foram identificados apenas 492 (quatrocentos e noventa e 

dois) erros de detecção correspondendo a 8% e baseado nas imagens de veículos que 

continham a placa do veículo de forma visível, o ambiente obteve um índice de 91% de 
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acerto de OCR nos monitoramento diurnos e 84% de acerto de OCR nos 

monitoramentos noturnos. 

Durante as pesquisas forma encontradas dificuldades como falta de 

documentação e projetos com documentação pública que abordem os aspectos de 

hardware, software e rede para ambientes de reconhecimento automático de placas. 

Porém com as pesquisas de campo e visitas realizadas estas dificuldades ao longo dos 

tempos foram sendo superadas. 

Como trabalhos futuros sugere-se o desenvolvimento das as seguintes 

pesquisas: 

• Pesquisas para especificar no ambiente proposto os aspectos mais 

formais em relação ao processamento da imagem; 

• Considerando foram identificados problemas na detecção da presença 

dos veículos, na utilização de sensores de presença implantados ao longo 

da via (laços indutivos), pesquisas podem ser realizadas para que sejam 

identificadas e avaliadas técnicas de detecção de movimento por análise 

de imagem, porém que não seja necessário o aumento do poder do 

hardware que estará realizando este processamento. 

• Ainda está em aberto pesquisas para identificação dos veículos pelas 

suas características, pois casos de carros com placas clonadas ainda não 

são identificados com o reconhecimento dos caracteres da placa do 

veículo.
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